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Předmluva. 

Kdo v jllk mkoliv um ~ní anebo v jakt:koliv v dě pro
spěti hce, tomu nevyhnuteh1á potřeba nastává, aby k těm 
nlllži'lm na u v ni s rátil, kterí v též v anebo v témž 
um~ní y)·te~ni tvj d sáhli. Tak lékařové svému um~~ní 

učí až od Hyp[X>krata a Galéna, ftlosofo é čítc'lji k tomu 
dli Platóna a Aristote1~ n tudíž bude zaji. té m, kdo ve 
sv. h ědě prospěti chtěji obrátiti se k v) tečn)'111 spisům 
sv. o úv. 

Prvním a hlavním zřídlem pravdy l{ristem Pánem 
zj ev·en é jest p dání, kt r s v církvi kat li ké n po
r ~ nv za v'váj S 7a o tc vé ak jso v r dni věd

k vé téh ž podáni, kteři je v n1ě od v""kl't k potomstvu 
nct liko doch ali, al i nezvratn~ v~- lik)·mi dů dy do
káz..'lli. I slu í tedy. abychom j za 1čit l pravdy po
važ vali, je ctili a slyšeli. 

Dnthé zři U o pra dy 1 'rist m I>fmem zjev né j t s v. 
pf s m o, al toliko v pravém svém smyslu pojato a r zum 10. 

V t nto pak smysl a rozum u ~L<l~ji nás op-t jen m s v. 
O t co vé, "kteřl v zák nu H p din vě rozjímnli ve dne 
v no ·" (Žalm 1, J.) ; a tudíž chceme-li v hlub ký smysl 
pisma sv. vnikn u ti, k těm se utéci, t "" ch s tázati tř ba, 
anat i sv. cirke u vys,· .. tl nf v. písma 1~ týmž sv. Otcům 
nám ukazuje. 

A zajic;t vhodně a práv m. Nebof jestHž jest zna
mením křesfm · ,.é i skromn sti i vážnosti, nehl cd v ti si no ot, 
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al držeti se toh co jsm byli od starštch obdrželi ; jestliže 
i zbožnost toho žádá, abychom vše, co jsme od otcí'lv pravo
v~rn-; přijali, taktéž pravov"mě potomstvu vz ali, pon"vadž 
v írkvi vždy to pra i l m bylo, aby -ím by kuo byl zhož
n firn, tím opatrn "ji a snaž.n "ji nov f ' ých vynál zttv u víře 
se ar val anf Kristus Pán sám náb ženstvi též starobylostí 
b) 1 dotvrzoval: tut patrno, ž si této starobylosti, l terouž 
nám sv. Otcové pře~ě a f•pln" podávajf, nade vs ko váziti, 
jí s přísn~ drzeti i ji věrně následovati mám 1

). 

Proč ž i Sv. otec Pi u s IX., napomínaj jal- žto ná
m t k l(rista Pána ve svém prvním okntžniku bi kupy 
veškerého katolického světa k zakládání duchovní h semi
nárif, praví zř dmE, aby tam mla l~í klerikové bázni Baž[ 
a káz1ů církevni svatě a zbožn" vy hováváni byl~ dokonale 
vyučováni a bedlivě (."Vi e i jsouce v sv. vědách dle uteui 
katolického, prostého veskrze všeho nebezpečného bludu. 
v irkevnich podáních, ve s i s h s v. O t c u v i v po-
vátných obyčej' h a hřadech, "abyste", tak dí dále, 

"míti mohli ilé a při --:inli é d~lníky, kteří by, drke n1m du
chem jsouce na lšeni a uměním prav)·m opatřeni, vhodným 
(:--- m role Pán(:; pil nt; vzdělá vaH a Loje Pán~ statn- bojo
vali" l!). - A dle toho vznešenéh slova i b i sk up o v é 
naš i c h v 1 a s tf ve Vídni se po utišených rozbrojkh r. l849, 

shromáždivš , jedu hlasně na tom se usnesli, aby se studium 
sv. Otcúv drl- vni h p clporovalo a za tfm ít ~ lem zvlášf 

pa t ro I o g i e na bohoslov dqrch ústavech se přednáš la. 

fiyl t tedy doc la ve smyslu 'rk vním, že s slavn) 
výb r Dědict ' Sv.-Pr k pského mimo jiné i na t m usnesl, 
aby se vyct'lvaly s isy sv. Otcúv a jin)Tch s isovatelll [r
kevní h, řecký h i la tinských, v hodn)·ch př kladech v řeči 

mat řské. I bylo pořádku že po vydáni sv. pi ma uěin n 
~átek s sv. Otci apoštolsk)TtlŮ v 1 ra ném a r zmn 

ž lém ydáni výt čnéh Fr. Sušila. hf'>j íc dále v úk lu 

') Fcssler. Patrol L f>tr. 2. 
,) Encykl. 9. listop. 161.fl. 



vn 
svém pokro "'i ti jmenované Dědictví, vyzva]o nížepsaného 
k zhotov ní překladu s v. Iren e a, an přímo sk ro na sv. 
Ot apošt lské následuje. 

Takovým úkolem Ffeklauatel nemálo řekvapen a po
n vkud i zaraž n byl. Neboí ač si byl svými pokusy v pře- · 
kládáni sv. Otcův od dávných 1 t jakés také z vhl sti 
:f..ískal '); ač práv~ ř čtin byla předmětem, jimž s v učitel-
ském svém povoláni obíral: nic však méně ten . Ot 
mu byl skoro doc a neznám, až na ty skrovné zprávy, jež 
mu byly clrke ni druhdy dějiny a nahlednuti do Alzogovy 
patr lo · poskytly. Ustrnutí jeho rostlo ři za o v atém pře
kládání skoro každou řádkou, což zajisté uzná kd se na 

t ni téhož sv. Otce, jak nám v latinském př kladu z ch ván, 
oJ áží. Jeclinou mu úf' 1 u bylo slovo slavného znalce 
sv. Otcítv F s sl r a, at1 t~i~fuje, že kdo se tmišf"m bludú 
prvni knihy probéřet v o tatních netolik s žá nou obtiží 
s nepotká, al i hojné útťchy v učeni v důvtipu, v zbož
nosti, ve výmluvnostj sv. Otce nalezne. A v ak ni méně jiné 
j st spis n kt r)r k své zábavě ne o soukromému pouč ni 
čísti, jiné smysl jeho v jiné řeči věrně, zřejmě, plynně vy
. a Iři ti, tak a y překlad i bez obtiže se četl, i mysl pl't
vodniho spisovatele na prvni pohled jasn)· byl. T kdo 
uvážiti zná, - ale zná to jen, kd to zk-usil, - tent i u 1 
s to aby posoudil, jaká obtiž v překládáni sv. Otců vu 
sv. pak lrenea zvláště se namitá , ). 

Nic však méně s Boži pomoci p klad dohotoven, 
opraven a o 1 D<-~ctvi S .-Prokopského přijat jest, což si 
př kladatel za n mal u č sf p klátlá, z nejsa bohoslov m 
ex p~ fesso, přetlc přimo výtečnému Sušilovi od soudných 
znalcu přidružen jest. 

Ale ještě jednoho a to avláštniho štťstí se nížepsanému 
př ladateli i j ho uilu do talo. Ustanoveno totiž sla ným 

J) Viz "Blahověst11 a "ČnsDJl. ka.tol. dtlchov". 
1
) Mác l'ra du jpJnou dtln sjný La. uartin, kDi, ~e ncj !M ze vše h 

knih lllc jeho mfnění jest. p feklad {Voyagc en Orient. n 6.). 
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výborem D dictví sv.-Prokopského, aby tisk řídil veledů

stojný pan professor dr. r a n tiš e k B a u e r. Tak, pon -:;vadž 
vždy "tyry oči lépe vitU nežli dv", a t~dyž dva čtou snatl
n "ji chybu znam -nají, - a v kterém lidském díle by té 
n bylo? - dostalo se ůflu tomu tém "ř posledního vyleštění, 
kuyž obtfžná mfsta semo tamo zřejměji posta ena, 1 oznámky 
některé jako z byte .... é vypuštěny, jiné opěf oprav y a s pří
snou a přesnou čdou ohoslovnou v souhlas uvedeny byly. 
Za kt roužto snahu, s nemalou pílí tomu dHu propújčenou, 
tuto své upřímné díky svrchu řečenému panu prof. a dnt. 
Bau rovi vysloviti za povinnost si ukládám, žele toho upřimně, 
že mi pozdě napacllo, aby, co od n v ho pochází, zvlášt" vy
tknuto bylo. kazatel veskrz jeho pílí sestav n. 

Jiná k prospe nému ·tení t ho sv. Otc otř bná a pro
spěšná poje nání položena jsou ve zvlástnim ú odu, kterýž 
i přehled všech pěti kn .... h obsahuje, dle něhož, kel by se 
ve čteni celého díla neodvážil, snadno článek sobě přihcxlný 
nalezti mi'tze. 

A tak podávaje velebným pánmn bratřím toto vele
znamenité dUo sv. Ot e Ir enea v českém rouše, dt1vwřuji 

se jednak v laskavou shoviva vost jejich, ž mi, kcleby co 
pochybeno bylo, odpustí, pamětlivi jsouce slabosti lidské 
vůbec a v-ku pokročilého zvláště; jinak si nežádám, n ~li 

a y dílo to mnou spra vané bylo jakýmž takýmž neote
·-aným kamenem do základu, na němž by se časem chrám 
vlas ten cké bohovědy vystav wl a vyvedl. k čemuž račiž Důh 
všemohoucl svého zdant pepřiti 

V Plzni na den nejsv. Trojice 1876. 

J. N. F. Dcsolda. 

. ... 



I. Život sv. lrenea. 

Sv. Ireneus byl rodem ftck a sice, jak se pravdě podobá, 
Malo Asijský, bud přímo ze myrny nebo nejbližšího okolí a to z ro
dičů kř stnn kých rodilý. To dokazuje dlJern jeho řecké jm no t:~?'tl'J:l7~; 

(rokojný, :;\liroň) a jeho znalost řeči a literatury řecké, jakouž ve 
svý h spisech osvědčuje, z latinských spisovateU't neuvádě žádného, 
díl m i ta okoličnosf, že obyvatele krajiny Lyónské, kdež b" kupem 
byl, nazýv~i. cizáky (barbary) ~ , zvláštč pak zachovaný nám zlomek 
z jednoho Jistu, jejž byl psal příteli druhdy svému a spolužáku ve 
škole SV. Polykarra, lórínoYi, an byl později knězem církve řím
ské, ale konečně od viry odpadl a kaclt-ských bludii se přidrlel8). 
Rok narozeni v. Irenea nelze určitě řfci; to jenom jisté jet, 
že připadt\ v vni vici druhého století, dle Massueta asi r. 140. 
za prvnfch let p:mov~nf ci nře Mnrka Aurelia Pia 4). 

Jak důkladně ve v. v { ř e byl vyučen, jak horlivě a vroucně 
U}I,....,C ..... .,..,.;.,1 ; '"ě.....,x ,. .... n.n~ nn-l~n} d.,.1,. .. ",.;,. ;,.J,. """""'~tl.ll,.nf 

'-'UU~ "U .(JUJ~& I. 't' Ul\; Q ;.;n.Q"!-4 l'V\.UL. ' .. U~UJg J UD. UOY'>a'-

jeho samého 5), tak i jeho spi y a zvláště celý j eho život. Ale že 
i ve sv ě t kých včdách byl velmi obezualý, poznnti lze z tolika 
mi t, j e! z í•eckýcb filosofův a. básnfků ve svém hla,'llím dtlo nproti 
kaclřstvún u uvádí, i z dot rzenf s,, .. J eronyma, Eusebia, Tertulliana 

') rovn. Ron. Ma ssueti Disscrtationes vraeri in Ircnaei Ubros •e 
vyllánf Paříiském z r. 1710., otištěné i v Mignoově Patrologiae Cursus com· 
pletns. Scries graeca. Tom. Vll. Puisiis 1857. - Jos. F e a sl e r, Institutioncs 
Patrol. ~niponte 1850.- Prolegomeno. ve vydáni Stiere nově Lips. 1853. -
Ucior. ll a yd, Ausgc~1.hlte Schriftcn d. hl. Ir"Coacus. Kcmpten 1872.-Job. Al v.o g 
Grundri.ss d. Patrologie. a. Aufl. Frelburg hn Dreisgan 1876. - DMe E rs c h 
u. G rub e r, Allgcmeine Encyclopi.i.die d r Wisscnscl.taften u. KUn t a W e t z e r 
u. W cl t e. Kirchen- e ikon co do člé.uldi sem nlůcž liícfch. 

1) Adv. haer. I. • v. 3. 
1) Viz Dod tck L 
4) Jjnť jako Tl1lcmont a. Dodwell kladou rok nnrozerú j eho o ccl)•ch 20 

J t diivc. 
. ") Viz Dodntck I. 

• 
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X Život sv. Irenea. 

a j. 1). ·Zvláště pak podobá se, že pilně se vzdělal spi.'5Y Platono
vými a talc té rázné, ostré a diivtipné dialektik-y k vrrrácení blu
dův i pohanských i kacíf-skýclt nabyl, která se nám \'e spisech jcl10 
jev1, nás překvapuj , unáší. 

Kfesťan ké pak jeho v zděl án í vyniká vroucf a nadšenou 
k círlcvi láskou, kterou mu hlavnč vštípil ~itel jeho sv. biskup 
:roty1mrp, ·sa sám vyučehc m miláč_k~ ~~n~ __ s_v. _Jnna. Ale mimo 
to jisto Test, že t6ž s jinými a po "to kými muži o co val, poněvadž 
se jich často dovolává, aniž pak kterého z n icb zcjrnena u\•ádí. 
Jenom jednou se zmiňuje o sv. Papiovi, biskup . ierapolskérn ~), 
n1e tolilm k spisům jeho se odvol:í;aje, iňhi. pak dí, že s nlm obcovaL 
Nelze tedy na jisto bráti, co praví sv. Jeronym i), ieby byl sv. 
Ireneus učn m Papiov)w. 

l{dyž byl Ireneus za mladistvých let pevn • základ u víře 

i v uměnf položil, nastalo mu pak, aby je tatným působemm 
k užitku věřících a cfrkve svató obrátil. K tomu cHi vykázáno 
je t mu m sto y ó n (Lugdunum) okolím v , llii, nyněfi Francii. 
Kdy a jalc se tam dostal, n vf se jistě. Spokojiti se nám jest 
domněnkou ftehoře Túrského, an pravi , ~o Ireneu poslán je t 

od sv. Polykarpn. do Lyónu, lcdcž pal\: otl tnmnťbo bi kupa sv. Po
thina na lmčžstvi vysvěcen jest. Možnát oWem, že sv. Polyknrp, 
ce tuje do Říma k papeži Anikóto i (r. asi 162.), mlndélto svého 
žáka Ircnea s sebou vzal, a že pak z usnešeni obou biskupů tento 
do Ly6nu po. lán j t, aby po oku v. Potbina k utvrzení a roz
Mfenf sv. viry účinně při 'Píval. To lze tím spíše tvt•diti, j što teh
dáž živé spojeni panovalo mezi lteky Malo-Asijsk}wi n osadntky 
řeckými v Gallii, kteff od Mn ilie počnouce na 'l~ecky struny, a 
tudiž i vzbllru proti Uhodnnu až po město Lyón se šfřili, obchody 
všeliké provádějíce a. osady zakládaj(ce 1 ježto nyni sla ými 
městy jsou. 

Jsa knězem věnovcl Ircneus všech~ svou lásk-u a horlivost 
vému úřadu, v nčmž ku pro pědm věřících, jak v městě tnk v celém 

rozsáhlém okresu, snažně pracoval, zpravuje se duchem a rozkaz m 
svého sv. biskupa a duchovniho otce, sta vičk 'ho P othinn. Ač n 
máme bližšfch o tom zpráv, př c souditi nám lze, jaké úcty a lásky 
i dfivěry u věl1cfch požival, n sice z této události. oba cf aře 
Marka Aurelia .E ilo ofn, jin 'do br ·ho a spravedlivého (od r. 161-180), 

') Viz Mignc str. 419--460. 
*) dv. haer. V. 33~ . 
') Epist. ad Theod mm. 
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Život Sf. lrcnea. XI 

nebyla valni'~ přízniva ani církvi viibec, ani Lyónské zvláětň. Tuto 
zastihJo r. 177. hrozné pronásledování. Veliké množství křes UQ1 l1 
k-teří by\'Še k soudu povoláni 1\:rista nezapřeli, bylo po rozkazu 
římského vladai'C uvězněno, a Montňnovy bludy vnikaly až do kra
jiny Lyónské. Ve své největší tf ni nezapomněli však tito sv. vy-. 
znavači, a brzo na to mučeníci, hl dati pomoci neb aspoň útěchy 
v pravém středu jednoty viry, jcmnžto pod1e vlastních slov sv. Irenea ') 
p1isluši "potior plincipalitas," výtcčnějši pi·ednostenst\'I,- u papeže . · 
ftfrnského, .tehdáž Eleutherin (od r. 77- 192). I poslali v utrpenf 
svém psaní po Ireneovi do ÍHma, žádajíce za vysvětleni a rozhod1m tf 

roznúšek povstalých z bludfi Montánový h, a odporučujfce papeži ' 
svého Irenea, těmito vroucími a tudfž velepanuitnými slovy~: "Po
žádali jsme bratra svého a soudruha Irenea, aby ti tento nM list 
dodal, a prosíme tě, abys ho sobě poručena měl, jakožto horlivého 
milovnika zákona Krl tova. Kdyby hom se domnívati směli, že 
úřatl učl omu d stojoosti doůá.vá, inili bychom jej jakožto knčze 
(neboť ten úrad na sobě mú) ob2vláště poručena 11

• l dyž byl zatím 
rothinus smrti mučenickou úřad svůj biskupský dokonal (r. 178.) 3), 

biskupem Lyónský.a.n ustanoven jest Ircneus a jak 1\Iassuet soudf, 
v lUmč oll pap že samého vysvčcen. N ebof neby I o tebdáž v c lé 
Gallii .žádného biskupn, ani v městě Vicnně, (!a.<; to sice jmenovaném; 
násl dkcm totiž krutých pronásledováni byla církev gaJli ká v lmi 
sklc~lá a stenčena "). 

Jisto tedy jest, že Irmeus e stal nástupcem Pothinovým 
v bi ·kupstvf Lyón kém a to r. 178. Doba ta byla velmi těžká a 
truůná pro celou církev, zvláště pak v Gallii. Jcůiný Irencus se 
svou vrouct horlivo ti a pevnou statno tí i F kou opravdu hrdin
skou byl s to, aby tuk těz"ké břímě na se vzal a tak vúžný úr-ad 
ku pro pěcbu všech za tal, v: ím se stana všem i ilckfim i Gal ltlm ~) 

1) Ad,·. haer. rn. a, ~. 

2) FA1scb. tli t. eccl. V. 6. 

I) itehoř Túrský (llist. ccct Frnncornm L 27.) praví, že b1a1Joslnvcný 
rotbiOUS lJyy jat a do krl'C ubit, polomrtc V tlo hnusného :l~ái·e uvrico ll po 
dvou Utl('Ch nsmrc n jest, moj vi:·ku sv '·ho skoro 00 let. 

4
) s. m S i r n toto sico uzná á, ale :pf to Mnssu t v on n velmi 

pmvdo po<lolmý t'asudek nctoliko '.a.vrlmjc, a1c i od,•ažu'c se přičítati jej "kn
tolick' přcdJlOja ti a ~~ [' horlivo ti o primát iimský". ž viio.k, kdybycbom 
výrok t n obrt\tili a souclill, !e j n prot st.antsM pi lpojato t a slcpii. horlivost 
Jn'Oti prhnátu túnskl.mu se rzpfrá proti papežskému vy včceot lreJlea na 
biskup vi? 

6) Jn.k soaY. .. • i o ty ' t.nro.l, viz adv. blU't'. I. t'rv. ;t pozn. 8. 



xn Život sv. Irenea. 

První jeho pčěl byt o. aby zahojil n1ny, jež byla jeho církev krutým 
}ll'Onnsledovánfm utt·p~la. koro až k zahynuli, aby slovem i skutl{em 
víru vzkřísil, naději pot\'l'ůil, hisku roznítil, což se mu i zázračně 
skoro podai'ilo, tak že pravdu má Řehoř Túrský, řka '): "Ireneus, 

1 od blalloslavenébo Polykarpa do toho města (Lyónu) poslaný, zá· 
zračnou ctnosti se stkvě1, tak že je za krátkou dobu l1lnvn~ svým 
k:lzánim ovčt křesťanským učinil". Nemálo mu pomáhalo i výtečné 

duchovenstvo, kteréž sám si byl vychoval a dfikladně vyučil i vzdělal, 
a jemuž pal{ poblizké osady křesťanské věiil. Tak po lal prý do 
Hesancton-u (Vesontium) Fen·eola kněze a Ferutiona jahna, do Va
lence-u (Valeutia) pak Jixe kněze s 'ahny Fortunatem a Achil
leem '1). Z jiných jeho Mkuv ' 'yznamennli se později sv. Ilippolyt 
bi kup a mučenik 3) a l{ajus kněz 4), an prý opsal umučeni sv. Po
lykarpn clle vlastnoručního rukopisu Ireucova, "s nimž obcoval" 
(c'J'Iiir~lt•~:J:;~) 0). Pročež llrnvdu maji, kdož již za starodivna sv. 
Irenea nazývojí apoštolem a větlcm západu! h a1lův, který svým 
učením národy Reltické byl vzdělal a osvítil G). 

Jak horlivým zastan cm pokoje sv. Ireneu ke cti svého 
jmena 1) prokázal, toho dt kaz máme z jeho působení ve známé 
rozepři o slaveni svátku velikonočního mezi })apežem ' i k torem 
(od r. 192- 202) a nčktetjmi biskupy falo-A ijskými. Tito Ja .. 
vfvali pa cllu po přlkladu Páně vždy 14. dne prvního jat·ntho mě

iJce ( isanu), když i Židé konali pa.mlitku vyjití z Egy ta, veliko
nočmbo beránka jídajíce, ať byl den téhodue jakýkoliv. Ale římská 
cirkev slavf ala památku umučeni Páně vždy v pátek a pawátku 
vzkřišení Páně vždy v neděli po 14. Nisanu čili (JO úr)lií'ku prvního 
jarního měsíce a to z dobrých dfivodtlv. N bot jako se ned •Je v za
svěcený den mf ·to so oty ustanovila mimo jiné ddvody i prot , aby 
se kř fané od Židů r'fiznili a nebyli s tčmito za jedny pO\'ažo
vt\ni : tak stalo se i se svátky velikono nfmi, nny byly i památkou 
vzkříšeni P1\u~ i pro věfid závažnějšího významu, nežli -vclik.1. noc 
židov. ká. Potom mělo ustanoveni to i tu příčinu, aby se }lamátná 
slavnost ta srovnávala netoliko v)rročním ale i s týdnbn <lnem. 

') Na m. d. 
1) A.cta mučenfkft těch, a~ jsou-li spolehlivá. 
D) Srovn. Alzog d. d., str. 112 u. 
4) Srovu. ~og. d. tl., Etr. tll. n. 
I) Epist. ecclcsiac Smyrn. de b. olycarpi mnrtyrio, pHpisck no. konci; 

vtz Su.Yil, pisy sv. Otcův npoát. a. vyd. str. 103. n. 
•) Th odoret ' . l Irnmu 
' Srovn. }~tu~cb. llist. ec I. V. 271 18. 

• 



Život sv. h'enca. Xlll 

Nikoliv pak se tu nejednalo církvi o pouhou zevnitřnf "formu", 
Um však m~nč byla v tom "řfmská vládychtivost", jak neprávě a 
více nežli uštěpačně Stieren vyslovit.i se ne ostýchá; nýbrž ~lo tu 
o vznešenější význam nejvůt.:': 1 la.vuosti křesťanské, svátku našeho 
vykou}>enf. Protož i mnohé církve východn1 s i·fmskou se v toro 
<lni srovnávaly, zejmcnn: Alexandrijské, Fenické, Pontické, Achaj
ské, O r en ké; ba pon "ku i Jl ·k', Kili ·k6 a M sopo mské 1). 

Jenom nčkt ré :Malo·Asijské držely e starého obyčeje židovského, 
lo.více velikonoc vždy 4. i tmu jako Židé. Jakož pak se cirkvc 

tyto odvolávaly k ústnimu podání, dávný svftj obyčej odvozuj(ce 
od S\r. Jana: tak i nm kll clrltev stúla. též na pod{mi od sv. Petrn., 
užívajíc spolu k o · vědčení v •ho pniva podání a obyčeje ch·kví 
řeckých, znklcidajícíclt se ua U3tanovenť S\' . Pav1n. 

K urovnáni toho celé cfrkvi roztrlkem brozícfbo Rporu byl 
již sv. rolylmrp osobně do iuma pl'išel (r. 162.), aby s tehdejším ' 
papezem Auikétem mimo jiné dň.lciité věd i tento spor urovnal. 
Ale když z obou sv. muiCt ten i ten apoštolského svého podáni se 
drlel, nepřišlo v té věci k žádanému urovnání, ačkoliv oba se v po~ 
koji rozešli, k<lyž byl sv. Anikét sv. rolylmrpa i tím poctil, že mu 
o slavnosti ve1ikonočuí vykonání ncj v. oběti postoupil ll). 

Ale 1·. 170. vzmohl se por ten a kouány k jeho urovnáni 
muohé provinciaJni synody, muohon~s bně e proti východnímu 
obyčeji prohlnšujíce 3). Na taková OS\'ědčenl spolehajc papež Viktor, 
umý lel nejprvé pohrůžkou, potom když nenalczl poslušnosti, vy· 
hlá~enhn kletby na. vzdorné církve spor ten utluoůti. Ale biskupové 
Malo-Asij~t1, Polykmta, bi kupa Efe~skl·ho, uáčclnfkcm majfce, cí
tili se tfm uraženi, a to tím vice, když někt ří z jich bratři na 
východě, jsouce jinak pro řúnský obyčt~, Viktorovi takovou přisnost 
za z)é mčli. když rozkol j1ž již vypuknouti měl, vy~toupil sv. 
lreneus o. opravdu ttsmtnem pokoje" se osvědčil •). Napsal a poslal 
v .. straž ný list ve jmen u i svém i všcrh gallických drkvt papeži 
ViktOťovi, uct.iY a slušné ale i vážně a důtklivě napomfnaje, aby 
upustil a ustál pi·isnosti sv6 proti bratrim, nni se ,. věci, pouhé 
k áz n se týkaji ·(~ podáni svého apoštol kého přid.duj,, ale v jiném 

') O těchto prav( ev. Atbnnasius (l. (lc synodis) ~ 'E:r.G>l~o·J ~Epl -rljv 
lortY.v l'.GICČ tJ.t'dc 'tWv ' Jova~w·1 t7.0t-o~vt~ .:~o-J..x, což i tomo smyslu dopouěti, 
le si nebyly j' tó ve av~m obyčeji. 

1) lZ Dodatek II. 

I) V iUmě, Pontu, orinm. Osroeně, Palestin a j. 
4
) \~~ tt!• •~m:' ~~?Yr':;r,;~~ó;. l •:n!:i<'b. 11ist. C'ccl. V. 27, 18. 
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XIV Život Bv. Irenca. 

jednoty zachovávají, a tak aby círlcev brozic01o roztl'il{u uchoval. 
Týmž smyslem psal i jiným cirkvím, tak že pokoj mezi Viktorem 
a biskupy ~ialo-Asijskými op"t zjednán jest, ač obě strany ve svém 
obyčeji s trvaly 1). 

HJtwnl v~ak péče našeho sv. Otce byla vnitřně pa stý ř s ká, 
zarněstnávajfc jej po r.elou dobu jeho více nežli dvacetiletého du
chovn!ho úřadu. Bylt to boj proti rozličným bludaí-sl{ým seh-t1m, 
které jedn!lk z nesmyslných židovských podú.ni, jinak z potvoroý 11 
bá.jek pohan lcych povstalé, víru z kořen vyvrátiti a vešlcen1 mrav
no t zkaziti i v nivec obrátiti hrozily, a to tim spíše, poněvadž 

bud smyslnosti hověly, nebo pláštíkem pohanského mudráctví se 
1.ahalivše hrdou vědou (T'w~· . .;) se vychloubaly, ale v skutku nejenom 
l{ri tu Pánu brzo božství7 brzo skutečné, opravdové člověčenství 
upfraly, nýbrž i \drn v pra.Tého Boha po<hjvaly, přes to v~ cko 
jmenem kt'-esťansk)m se chvastajíce. T.almvá h1ízn rozlezla se byla, 
od Šimóna kouzelníka počnou , po ·elém světě, a při žh1ém ob
chodním spojeni obyvatelstva Mnlo-Asijského s osadami řeckými 

v jižní Gallii hrozila nakaziti též tamnt drJnre, majfc na zápa.dč 

náčelnikena toho jedovatého n:íkazu aJ e nt 1 na. Proti tomu a 
~em již od časův apoštolsl\ých VJ'Stonplým a šířícfm se bludnřftm 

{)P al sv. lreneus toto v celosti nám za hov:mé dllo, v němž i dů
kladnou svou učenost i vroucí horlivost i otcovskou lúsku výtečn~ 
objevuje,. co lcaždý uzná~ kdo beze v~í pí-edpojntosti je čísti bude. 
filci na základě toho díla, žehy byl ten tec "bojovník proti ka
clí'Stvfm plný hoi·ké nevole a bouievnat.é tvrdosti", jest úsudek 
nap1·o to nespravedlivý, jejž nijak dokázati nelze, ba jemuž nm 
původce jeho odporuje, an na sloupci n JbUže pi-edcházejicím o témž 
sv. Otci praví, "že s pravou kl·estanskou láskou a jemností zblou
dilé a kaclřstvim svedené ovečky opčt k víře uvesti a pravému 
křesťanskému životu mn-rá.titi hleděl" ~). Tak statné a. blaho<L4rně 
J>ŮSObiv pro víru Kristovu a jednotu n slávu sv. církve i pro blnho 'I věř(cfch, padl v obět · krutému Jlron..1sledování cfrkve za eptimia 

... , .,
1 

S vera (r. 202.), kdyt skoro všickni včříci Lyónšti povražd~ni byli, 
tak ie ulicemi téhož města doslovnč potolcy lcrve tcldy, ani~ pak bylo 
Jze pro veliké množotví pobitých jmena jich zaznamenati 3). Dějiny 

') Viz dodatek lL - Spor ten ukončen tc )rY na všeollca1ém ~měrou 
Ni~akčm (r. 325.), kddto oby~ji drbe římBké prcdnost: dMa. jest. 

ll) Sticren v cyklopedii Ersch-Grub w v čl. Iren s str. 368. &. 

8tovn. tam 1 str. 002. b. 
') Íwboř Túrský Iliat. Fnmc. I. Wl. 



Spisy av. lrenca. XV 

sv. mučenlkfiv uuzívajf den jeho usmrceni, narozenin jeho k životu 
věčn~mu, na 28. čet·vna, kterýž den i církev latinská památku jeho 
koná, řeclcá pnk ji slaví 23. srpna. 

':fělo toho sv. biskupa a mučentka odpočivalo, jak dosvčdčuje 1) 

Jtehoř Túrský ze 6. stol., v chnúnu sv. Ja.na v městě Ly6nu pod 
oltářem, ale r. 1562. Kalvfnci, vzavše útokem to mčsto, ztrosko
tali hrob ten a svatého těla kosti, Ilřes 1360 let tam v pokoji a 
ítctě hované, po uHcfch 1·ozházcli; jediná lebka z nich za bráněna 
A. pnk v cbrámč onom u~chov{ma jcs~ kdež se podnes u zvláštní 
úctě chová. 

11. Spisy sv. lrenea vubec a "Proti kacířstvím" zvláště. 
v. Irencus byl pilný spi. ovatel; n.le z mnohých jeho spi ů 

došly nás pouze kus~ \tryvky, ba z některých toliko nazvy. J..,ouť pak: 
1. \'3. S}lisy ve zp i · bu I i t it , jeden svčučícl J.' 16 r 1 no v i, 

nsteYufku sv. tce a drultdy spolužáku u sv. rolykarpa. an po
zd~ji jsa kně'L.cm v itímť, od vfry o<lpnd1 a Gnostiků se přidržel, 
nejspfše Marki 'nitů. pončv::u.lž dvoji bož ký p1inci1l uznával, j den 
dolJr(~ho a jeden zlébo, v toto zlé i veškero tvorstvo pojímaje. 
Proti tomu psal sv. l rcncus: l l::;;~ -:-ř,; (J.:·~~zl.x;, ·i, ~pl -ro~ p:t) e.~v7.'. 
~~b.." 7':~:~·~ :~.nt~'J (O jrdnovlátlě t. světa. či že ncnt Bňh piisobi- \ 
t ~lem zlého) 2). Druhý list má uápi~ : ll ~fl o1B:;i~~c; (O Osmici) a 
byl, jak se domysliti lze, potlobného obsahu k témuž Flórfnovi 
l'Sán a). 

2. J",ist p · ný papeži Vikto1·ovi o věcenf syátku velikonočnibo, 
v n mž papež nnpomlmi. k shovívavosti k clrkvím Mala-Asijským 4). 

3. Spis lhťl czl'l.~-~; (O roztržku) k iimsk mu knězi Bla
sto i, an v ni velikonoci dle židovsl{ého určerú zastával 6). 

4. 6yoc; 7tp:,; .. ~AAr,Ycx.; -..~F~ i;.:cn'f,~r,c; (Rozprava k Helléniim 
f pohanům] o včdč), o ktel'étnž se Euscbius zmifmje, ale nic bliž
~lho n udávaje 6); bylt dl názvu nejspfše ob ahu obranného. 

5. llspl -rc;v <i;:ccm),tY.c~ >'.Y,f'Syp.~tc; (O apoštolském kázaní), spis 
věnovaný bt·atru Ma.rtiánovi 1); a tak též 

') J1. I . tlc gloria rnut. c. !'JO. 
') Z toho j st si zlomek VC!dntck I. z •'useb. llist. eocl V. 23. 4. n. 

Hi ro . d , vir. ill. 84. 
1) }~us b. t. 23, 1. llicron. t. 
4
) Zlom k toho li tu Dodatc ll. z Eu.seb. t. 27, 12. n. Dieron. t. 
") }l;uacb t. 23, 1. llieron. t. 
11) Eu!cb. t. 29. Jlieron. t. 

• ') Euseb. t. 29. llieron. t. 



XVI • pisy sv. Ircnca, zvlá~w t)Proti kaclřstvfm". 

6. n~I3/.bv 2~x).i;~(l)'} a~~~=~w~, - což ukazuje na úvahy rozma.
nitébo obsahu, v kterých uv~ídi některá ml ta z knihy Moudrosti 
a z li tu k Židf.tm 1

). 

Zdali pak sv. Ircneus i proti Ma.rkiónovi nějaký zvlú~tnf spi 
sepsal, jak e o tom v hlavním díle svém !l) zmiňuje, čili nic, nelze 
na. jisto postaviti. - Maximu8 Vyznavač uvád1 3) též knihu .,O víře", 
kterou prý sv. Ireneus p"al k Demétriovi, jáhnu cfrltVe Vicnenské ; 
avšak mimo to nižádného svědectví o tom nem:íme. - Zdali W8k 
vh-y zasluhuje Fotius ~), že totiž psal sv. Ircnej i knihu "O všem 
mtru" či "O podstatě světu" (" c univcrso" scu ,,1Je substantia 
mundi"), a 2daliž i čtyry zlomky, jež Pfuff, kanclíř UDiversity Tu
binské, nalezl v knihovně Tulin k\ našemu v. Otci přičf ti lze, 
o tom jsou ještč nemnlé pochybno ti. Avšak nejdůležit jší jr.ho 
pi jest, jak súm jej nejednou 5) nazývá: 

7 . .. E),€)'"J..c; ~x! <iv~•p:~ -.Y,:; ~:::.~~'I~;J.~:J rv<=)~~t11;, rt Odhaleni a 
vyvl'áceni křivě tak zvané vědy" nebo,· jak vůbec již od tarod.\vua 
sluje, "Adversu ha re e ", "Proti kacířstvím"; tak jej uvádějí již 
•'us bius 6) a. sv. Jel'Onym 1) a j., ačkoliv onen n:lzev lépe cel 'mu 

dílu dle obsahu jeho svědčr. 
K sep .. ání tohoto důležit ~ho spisu měl sv. Otec dva dtivooy, 

j dnou aby vybovčl žádosti jistého přítele svého, au ho byl po
žádal, aby mu tajné učeni stoupenců Yaleutinových nn jevo vyložiJ, 
půl u pak též ukázni, jak by se jich útoky na cil'k v odrážeti měly s ; 

potom aby kacfí'Ství l\Ial'ltovcu , haluzi V nlentíncl\ , předešel , nu o 
totiž v krajinách allických nž po Ly'n vnilmlo, Jlby tak vé vě
říci této nákazy záhy ochránil, a co nakaženo bylo, opět zhojil a 
u7.druvil. Duchovnf tato Wtza tún nebezpečnějši byla, že zvláštč 

bohatšf a vzne.šen~jší 1 aru, zvčdavou }lOVčrčivosti svou n stro
jeným pobožnůst.kái'st bn se strany bludařův jaty a llOzdr~ižděny 

jsou , snadno se sv ti dávaly, nej ouce s to, aby dnw6 vlky 
v 1·ouše ovčím poznaly a o lnzeného jedu v jich učení "e val'ovalytJ). 
Pro ž si též sv. Otec dvojf cil při tom postavil: n 'jprvé aby bludy 

J) Viz dodatek IV. ~ EuHCb. Bisl cel. V. 29. llíeron. t. 
1) Adv. haer. . 27, 4. a III. 12, 18. 
~ }~d. MJgne ser. gr. t. 91. ll· 2. 1'· 152. 
•) :Myriobiltlion ood. 
') Ku př. L 22, 2. U. \. 2. 
•) Hillt. cct V. 8. 2. 
' ) Nn m. d. 
') b: (tvody do j<'dn tlivých lm "h, 
') Viz I. 18. I 



pis ttProti ka fřstvím". XVII 
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jak Valentfncfiv tak i všech Gnostikův, počna od Sim6na kouzel-
níka, společného praděda \'Šech jich, důkladným zkoumán1m odhalil 
a v celé jich §erednosti vyložil; ale potom aby je též v§emi dů· 
vody i pouhého rozumu i uěcnf Páně a sv. apoštolfiv, jak :z nstniho 
JlOdání tak ze sv. pfsem obnmých, vyvrátil a porazil. Onono činf 
v knize prvé, s timto pak se obírá v následujících čtyřech s dfi· 
kladností, zevrubnosti, obratností, výmluvností chvalitebnou, vele
slavnou. 

Dflo to, jak se zdá, oeru sepsáno před r. 172., poněvadž se 
v kn. I. hl. 28. zmiňuje o Tatianovi a nkratitooh, kteří dle 1"use
biova letopisu dvanáctého roku panováni Marka Aurelia (od r. 
161.-1 O.) J)()Vstali; sepsáno pak bylo po ástkách, k:nihHch, a 
každá kniha ihned onomu příteli poslána; dokonáno pak jest okolo 
roku 19~., kdyz již Theodotiúnův překJad starého zákona za ctsaře 
Kommoda (od r. 180.-192.) 1

) shotovcný v. Otci do rukou se 
do tru ~). 

Bylof pak pí1vodně důležité to dílo, jal< zlomky zachované 
dokazují 3), sepsáno řecky, mateřčině zajisté sv. lrenea, kteráž 
byla tebdtíž vfibec řP.čf světovou; nle zúhy jest celé převedeno na 
jazyk latinský od neznámého překladatele, ale ~'\k těsně až i otrocky, 
že t-ečtinu z lmždé skoro 'Věty slyšeti jest každému, sebe méně 
vnl obťznal"mu čt ruíii; ba ~mysl mn hdy, velemnol1dy dostihn uti 
ani nelze leč pomocí řečtiny. 

Pn~vost spidu toho zaručuje svčde tvl wech sv. Otcův a spi· 
::;<>vatelii I>rnvěku ch·keYniho, ani jej i zejmena uvnději i sv. lt-eneu 
piipisují i cel\ č:isťky z něho vyJ>isují, zejmena Eusebius, Tbeo
dorct, a z latinského J>í-ekladu sn d již ertullian a Cyptian, pak 
Jpronym a j. v. I bylot vždy za pravé dUo; sv. Irenea uznáváno, 
až za nejnovějšf doby e mI e rov i napadlo, je hyperkritickými 
rlů,•ody tomu sv. Otci odpírati. Ale odbyl ho důkladné 'V sl c h, 
u. sám obezřelý, ač katolické církvi jako protestant méně příznivý 
St i e r n přizmívá, že námit1<y mlel vy jsou b ze všeho d vodu 
historického, o. žehy bylo pi''liti, aby všecl<y spisy prvocírkve tak 
zji~tčny byly, jako jest sv.lrenea výtečné dflo .,Proti kacířstvfmu). 

1} Dl }~pitíurla cle pontl. ct mcns. c. 17. 
') Viz Ill. 21, 1. 
3

) NC'jvfco zachoYl\n od pi.fania, L kn. 1. ai tlo hl. 20., od jiných pak 
(EuseiJin 'l'h d rcta, Jnna nnmn§ ··ho) jiné mcrull vi!tiíf úryvky, jak se kdo pn· 
lcžito tně sv. Otec dovol' nl. 

') V cyklopcdU Ersch-OrulJcJ."'\\'ě flod čl. lrCD L18. 

• 
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XVIII Gn ·se a gnosticism. 

111. Gnóse - Gnosticism. - Gnostikové. 

K důkladn;rnu a pro pěšnému používáni tohoto znamcuitého 
dí1a sv. Otce lrenea nevyhnutelně pott-ebf jest na očích míti: co 
jest gnóse?- co gno ticism?- kdo lujt gnostiky? 
pročež o tom co nejstručněji hlavni. t6měř nástin položíme 1). 

lteckého slova y"Jw~~ (a!mitio poznání, vědčnf, věda) uživá se 
ve sv. llísmě obyčejné a hlavně ohledem k předmětům nábožen
ským. I rozeznává se tu dvojí věda: pravá a ki'ivč tak nazvaná, 
~~; .U.~"9-~rf, ~xt ~~:J~w·r.v.J.::~; (L Tim. 6, 20.). Vědou pravou rozumt 
se hluLší a hlub~<( poznáni nezměnitelné, Bohem zjevené Jlravdy, 
zakhidající se na pevném přesvčllčcnf, vyplývajícím z důvod~ roz
umových, a pronilmjf í všemi dušcvnými mocnostmi ~lověka, talc ž 
mu vůdcem j t cel ~ho ve?.ůcjšiho života. - Anebo kratčeji, jak 
sám sv. Otec určuje (IV. 33, S.): "Pravé poznání Jr"7lmc; tii,-r.,;;t,;) 
je t učeni apoštolské a prnústava clrkve po celém světě". Tu 
vědu zvootovnl Pán, tu přijali a hlásali sv. npoštolé, tou se vyzna
menávali prvokřesfané; ta jest vzn "'eným vzorem i účelem pravé 
ki'-esťanské vzdělanosti a dokonalosti života, aua pak od 4. stol. 

. zhusta slula "křesťanským muurctvim" (tjít).,:oy!~), jinak i "patře

ním tobo co v pravdě jest" (,9-d, ~peculatio) !!), a výtcčniky Ik~m 

vzdělala, kteří se i '1ědomostmi i životem stkvěji a věčně stkviti 
budou jakožto hvězdy prvni velikosti na o blozc církve svaté. -
Druhá pak lďivč tak zvaná a nepráv si toho krá n ·ho jmena oso
bující jest ta, která opustivši l>evuého základu llravé vil·y, jej1mo 
učen( se protivf, pojímajíc bu<l' z pohanských mudrcův anebo 
z jiných náboženských Íl tav články, jimiž se zjevená bož ká 
pravda mařJ, zpotvořuje, rušt Té varuje křesťauy již sv. apoštol 
Pavel; táž se p<>jfmala za prvních toleU církve ve všrch svých 
rozmanitých ,~tce ménč se lesknoucích soustavt1ch a o<lrudú h vše
ollecným jmencm: g no s ticismn. 

Jeví pak se v gn ostic i smu vcleznamcnitó blouznčn1 ducha 
lidského a. opravdu ohromlh'i ousta,,a či vlastu~ sm~sice rozmani
tých i sobě vespolek i zdmvómu rozumu odporných bludův, jež 
uvažujlce neYime, mú.me-li se užasnouti vice nade drzou odvážli
vosti tě b, teři tak potvorné výplody své nczřizen6 obraznosti za. 
čirou pravdu ' tydávati se oančlili, či nnd krátkozrakou, ba až tupou 

') Dle encyklo~di \V tzer-Wclteovy potl "~1. G.uosls. 
2) Klem. Alex. ('ohort. Yr. R 
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pověrčivosti těch~ kteří takovým báječným a mnohdy až ohavným 
výmyslťim uvěřili. Ale jinak jest i toto blouzněnf proti pravdě a 
zd ·avému rozumu též důkazem, jak velice nauka křestanská vše
likou duchovnf činnost těch dob povzbudila a rozčilila; i výstraž· 
ným pfikladem , jakže hluboko klesnouti musí každý omezený 
rozum, když hrdopyšně pravdu shňry zjevenou zavrhna, ji se po
korně vzdáti vzpččuje. Gn o st i cil:\m u s se v tom směru mimo 
zjeveni Boži pustil a pokoušeJ rozluštiti otázky t na které ono sice 
prostě a. přímo odpovídá, ale spolu i rozumu lidskému, jakožto 
omezenému velf, aby se s takovou odpovědí spokojil; ba odvažovala 
se hrdá včda gno ticloi i v obor takový, kde nás zjeveni Boží 
opoušti, hloubajlc všetečně o tom, co všeliký nDA rozum převyšuje. 
Ký div tedy, že sooupenci gnosticismu - G n o s ti k o v é - čím 
dále tím vice na bezcestí se ocitali, až i v největší šerednosti jak 
ve svém učeni tak i životě upadli? 

Bylyt pak otázky ty, na které svým nerozumným hloubánfm 
odpověditi chtěli, hlavně tyto: Jak od Boha n eobmezeného a 
v ě č n é h o pocházJ tento svět o m e ze n ý a p oč a s n ý? - jak od 
dokonalého ta ve s ětě všudy ne dokonalost? -jak možný 
jest hřfcb, an Bůh jest nejsvětější a všemohouci, a tudíž 
břichu překaziti by mohl i měl? - jak mezi lidmi ta mra vn f 
ne rovnost od nejšlechetnějšfch až k těm, u nichž se sotva která 
známka rozumného tvora jeví? - Nespokojujice se s tim, co zje
vení Bo.ž( na to vš odpovídá, obrali si co se jim k tomu vhodným 
a po chuti býti zdálo, jak z mudrct1 řeckých, tak z báječných sou
stav náboženských, po celém východu rozšfiených a zvláště výplody 
obraznosti znamenitýcht a těmi pak učeni kfestanské víry protkali 
a zprznili a mnohdy až k nepoznánl porušili. Jenom ohledem 
k této ohnivé obraznosti národů východních lze si poněkud vy
světliti, jak to možná, že všecky ty příšerné výtvary blouznivých 
hlav souhlasu a vfry u mnohých nalezly, když jich sm}'l3lu obrazně 
a jinotajitelně přednáěeny byly. Ale učeni křestanské přemohlo 

všecky ty útoky zbloudilého rozumu prosrou sice ale pevnou věrou 
v božské zjeveni, zachované v podaném učení církve jak ústn1m 
tak pisemnfm, vysvětlovaném napořád svatými a o přesnost víry 
pečlivými učiteli ~téf drkve. 

Ač jest přenesnadno tu celou směsici gnostické nauky v sou
stavu jakousi u ves ti, jest nicméně při nt pozorovati d voj f z á- 1 
k I ad n f b I u d, tehdáž velmi rozšířený a hluboce zakořeněný. 
jednou dualisin, ~ j. předpokládám dvou od věčnosti vedle sebe 
jsouclch bytosti, jedné dobré a jecjné z 1 é; pot~m t. f. emanace 

b 
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(výplyn nebo výron) jedn" z tčchto nn bo i obou byto ·U v mnohé 
I'ozličné téhož druhu a tétéž přirozenosti. K tomu pak přidružili 
dále itleji vy k o u pc ní jako na doplněk; a tak po v staly ty 1·ozličné 
soustavy gnostické jednalc v gyptu jednak v Pře dni Asíi. 

Gnostikové považovali nejprvé Boha za p raz řídlo a p r a
p ú v o d vši dokonalosti a v sobě samém u za v fen jsfl, ne ocltopi
telný, l1e1.ejm nný jest, pročež jej i nazvali n~5o~; .ř;1w7;::;, a,..n:· 
·~~11·'-7"":;,;, li?~X..Tf..'Íl, ll(~oti~w;; (Propa f nepoznanou, bezejm nnou, ra
počátcl{, Praot c). Mezi Um to ncobmezeným a ne postiblým Bohem 
a všelikou o mezenou a dočnsnou byto U nenf, tak smýšleli, ni
ž,idného spojení. Ale jak mile a kdykoliv tato boí ktí llrabytosť 

se e samu nčjnk postihuje, jako: že my í, mlu\·J, žije, moudře 
S}H'avedlivě, ti~c, morně působí a t. d. , již k3žd~i tato činnost s 
mčnl v o obn( bytost dle n( pak nazvanou jako: ~c~; O.IJsl , \ :,~; 

(Rozum, lO\TO ), Zťvf, (Zivot}, ..:C~toc Qiondrosf), ..\~xxt:;:;-j•,r, pravc
dlnosf), E~FÝ,'i'tl 1 fír Pokoj), ..\·j""1.!.; ( ila, Mocno f) a t. o., a J<ažů:í 
z nich j ' 't jako Dllh sám b tost věčná - .:x~t:)'l - pončnulž od 
viočnosti, až b z ebevědomí v Bohu obsažena b)'la. Všickni tyto 
"aiónové", o jichž počtu se vfibec rozliční mistři gno tičtí ne ro
, ·uávojf, n~ktei'1 do nekonečna je rozpřádajíce, působí vespolek 
r In o H ť" život: božské hyto ·ti - I D.-t,,:li):J.2. ' 'plyny auebo výrony 
chto o obno U bud jedny z druhých řadmo jdou, nue o se vy

obrazují plozením ze sňatkll muž kých a ženských aiónúv, 1ctei1 se 
vždy d;ile a dále od svého prnpii vodu vzdalujíc , p léze pak na 
lwnci e octnou, kdež aiún ''02~ (~lezník) dal~fmu jich vý oji b1·áni. 
'l'ak si př d tavovali a vyobrazovali no tici obor vyšších duchú, 
un rozJičn m stupni dokonalosti jsoucí 'h. 

Al jak povstal tento nižší, 1t mot ný svět? Tu povrltšc 
zjevením Božím o stvoře 1 svčta z ničeboi, poul1ou vllli Boha všc
mohouclbo, obrali si k vysvčtlcní toho dua li st i c k o u nauku a to 
dvojakým zptisobem. Yši 'kni ·kor {,nostici })řr.dpokládali k zpii
so beni tohoto viditelného světa zvlti~tol věčný o. z 1 ý p r i n i p, 
nle tak, že j dni (rgyp~U v Alexandrii na z~tklndě filosofie Žida 
I~'ilóoa, j už se opět áWedů Platónových dJ:žel) poldáda.li jej v tu 
hrubou, mrtvmt h:notou (~'A:'l), jm~nujlce ji ternu tou, směsici 
(cltao m); jiní pak (asiftf t. zn. perskými náblecly o Honnuzdu a 
Ahrimanu) smýšleli si z~1áštni řlši zlého potl \'lndou knížete tem
no ti. le náhledu on~ch odloučila se z t•řckypujfc1 téměř lnosti 
bož 'tva náhodou aue nutně z n kte1· 'ho r.t.déileného nióna, an 
nebyl g to, aby se v i11.dě n spojerú s božskou byto U udrž 1, částlm 
žiyotnf,. a. vpadla. co · ínlň v mrtvou hmotu a. oživiJn ji. 'Iim po-
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' rstal život nedokonalý, a tudíž zlý, zwitaj'cí ~c v ucu::;tálém lcll)WiU 
m<Yú dobrem n zlem. Aby pak m oživeuá hmota tvaru a jisté po
doby nabyla, vymy. lili t:Ji Gno · ci zv1M;tníllo nióna., émiúrgcm, 
včtotvi'lrťem, SvětastrOjccm jej zovouCť, nn jsa od n jvyššího Boha 

llO lán, dle ur··itýcb ale j~mtt snmému n~jasnč Yčdomých vzorťi 

uctoliko tento svět, ale i knížete t mno ti a jin' zlé du hy zpiJ-
obiJ a vytvořil, li(lcm do ré i zl(o n st<'jnou měrou rozdčliv , tr..k 

že u · u kt rých dobt· ·. pi:·cvh!dá , u jiný b e zlým v rovnť miřc 
rozdčleno j st, u jiných op •t. bmotné zlo znamenitou převahu unt. 
rrudlž l'Ozeznávttji h· jí drull Jidí: dncbo'\·né (~!:.~p.:r.t:zc!). t mi 
jsou ovšem oui ~mni; clu ševu í (·}:Jz~:r.~f), tčmi jsou hltolíci; a hmotn \ 
('.Ji.~7.:~ , tčlesné, k z\'fi-att'\m více ml~nč snížené. - énůú~ byl 
i vládcem sv t..t, pi'tvodcem stuého zákona, v mnohém ohledu pra
vťmu Boh n přM lsl,ou, sám o so č omezenou bytosti. - Nauka 
jich o vy k o u p e ní zakl<ít1nln s · na tom, že koncčnč dle ur -:enf 
ucjv)·š -:i ho noha, co z I>lérúmy v tC'nto viditelný hmotuý sv "•t s''l i no 
a scví· no jest, jako z včzcni vytuoštčno bude. K tomu vymysHii 
~i op t zvlúštniho ni6na, jmmmjfcc jej brzo Yyl"ll}litelcm r-:t•):-l,ť), 

hrzo J žíšem, brzo Kristem n p., kt rýi jim n byl nikoliv vtělený 
I~ůh, nýbrz jt•den :-: nižších ait'mft, který při křtu Páně na lov ka 
Jt•žfle sestoupil a tak ~ uln1 v dvoj:1.tou by t ~pojil, pak krze 
nNlO učil, z1\zraky konnl, ale o tťž }Jři utrpen( O{Jčt opustil. To 
utrpení prý nm způ obil ím'úrg lnu z ncvčd mosti u r ze zl6 
\'Ůl , ·bto vykoup JÚ sv~ta pit~kaziti. Že při talwvém blouznčnl 
uemohlo o skutečném vzkříšeni, o slavném naucbevstoupcut P•inč 
hýti mli i'cči, jest patrno. lý úkol vyl{oupeni soustl-e<liJ u ui ·h 
u v~domf, že j~ou vyš ího neb~l\ého původu , skutečnč duchovní; 
kll o se thn b ~ti dowuh·al, t n jím i byl; kat llci toho sice za hopny 
J•Ovažov:lni byli, j ·tliže 11 vy ·[ jich gnó ·i" píijmou, ale hmotn1 tě
lesníci byli toho nnpro to nes hopni a prC'tož je i 1:1 hmotou ěn ~ 
zahynutí očC'kůvalo, l\dežto <lucbovn{ Uno-tici v Plérómu poj~lti 

udou; totc 1mjcti jim sl ulo vzlci"í ~ •ním, obuoveufm všchomtrn 
( i;;cY.~cbn:~;). Považujice hmotu za zlou, neuih•a.li žádných sv :i
to ti v smyslu katolickém , bn. ani p jmu nemčli o milosti. Poklá
ůajfce se totiž za dokonnlé~ n č by jim byla milosf? 

Že pfi takové srn ici bludnýcll náhl ů ucdo řc bylo gno-
·ti kou mravoultou a tudfž i s mravnosti snmou, byl přh·o
z ný následek. Ale i tu roz ·hózeli se stoupenci j ho na dvť tř(rl. 
A 1 ex a n dl' ij -: tf G no ti k o v é p vnžujíoo svtho U mhír o. u:í
.. h·ojcm nejvyšěího noha, uzn:ivali i zákon o<l nčho ustano,•cný v.n 
1n·ostředně božsk.ý n drleli se ve v~em mfrn mravnosti. Zvlášt 
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pak uznávali důstojnost stavu manželského, jehož nebeským vzorem 
jim by ly sňatky aiónské ( c-u·;uricxt), jimiž zvláště V alcntinci vou Pl ;_ 
rómu naplnili. Ale jinak bylo u Gnostiků syrských. Majfce 
Demiú a vzdorným proti\1níkem a nepřítelem nejvy~ ího Boha, dali 
Um základ k divoce kruté , blouznivému a přišel'nému povrhovnní 
všlm, co od toho ptlvodce \'Sebo zla JIOcházelo. Avšak i v tom se 
opět rtlznili na dvé. Obmyslnější a střízlivější VO''rbovali v ím, co 
k S\'ětu náleží, život přetuhý a velcpfísný vedouc.e (Ztlr~liv i, 
'J-:T'·(r.t•cx0; lidé však nižšl, myslné povahy vzdávali se jako na 
piibo.nu o. potu}m díla Démiúrgova. všem neřestcm (' .\·~·~=iJ·L~~, 

Protizákonfci); onino přikazovali bezženství, sňatek mfiDŽclský po
kládajíce za n či-stotu; tito pouštěli uzclu všem ch~íčům a choutk:lm 
na vzdory zákondm Démiúrgovým, jimiž prý volnost duchovní !)O

tlačiti u iluje. Tudíž nem hla mf ti u Gno tiku ž;idn ~ho mf ta ani 
vira v Krista n jeho vykoupeni, ani pevné vyzn:iní jeho Jli·cd svčtem, 

Um pak méně podstoupeni mnčen!ctví; jim dostačilo v ě řiti p o u ze, 
že jsou vykoupeni a tak vy .-:Iho původu; ať žili ·ak žili, ať vyznnli 
Krista ať zapřeli, přec se domnívali, že konečn ~ v b1aženou jich 
Plérómu pojati a jako nevěsty se S''ýtni ženichy spojeni budou. 

Ale jak bylo n ožná, že ducl1 lid. ký v takové kal i ·U! blud ti 
zabředl? Tu nalezáme, že nčl\teii z jich mistl'uv odvolávají se 
k zvláštnímu tajnému zj veni; jini z,khidají soustavn sou 
na sv. písmě, jež bud okypťují bud I•í-ekrncuj í zvlášt vynechnva
jice, co se jim nchodi, a podobenství na svůj smysl obracejíce. Tak 
ov em lz jim }nk všecko dokázati. Mimo to lichotila nauka ta 
jednak lidské hrdopýše, jcU.nnk bujné srny nosti, oběma prasvůd
cúm rozumu lid k h , mezi narody východmmi zvlůštč bujejťcfm. 

Tak má gllosticism svá zi'ídJa již před původem ki-esfaustva 
z pohanského jak bájeslovf tak mudrctví se prý~Ud, i v blouzni
vých nábožcn ký b sou tavácb ptskýcb, s kých, perský h a 
buddist.ských. PřilnuJ pak blud t:,1'flostický jednak k .židovst\1U, jednak 
k l!Obanstvu, a dle toho se také rozvrhují ve ziido~tilé a zpollanilé; 
onino kladou váhu na nauku židovskou, tito povrhujtce a VJ.DObdy 
až p11li~ně židovstvem kloní se k pohanstvu; k oněm počitajl se 
Basilides se synem Isidorem, pak Valentin s žáky Herakle6ncm, 
Ptol meem a Markem, s nimiž nás sv. Ireneus zevrubn ~i eznámf, 
k těmto pak Knrpokra se synem Epifanem n stoupenci, pak 

fité a Kainité a j. Mimo dvojí tcnto sm r vyvinul i tfeti, jejf. 
bychom křesťanským nazvati moll1i, an hlavní klade váhu na to, 
:že teprv křesťan tvim obj vila se dobrota a milosrdenství Boží, 
kel žto v pohanstvu Bdh jevil se toliko mocným a v židovstvu 
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spravedlivým. lllavnf stoupenci tohot.Q směru jsou Saturnfn a 1\lar
kión, jenž hlavně v. Pavl m nauku svou doloziti e snažil. Ba. 
~laddt>n oba židovského Démiúrgem a zlým a mstivým býti po
kládal, původcem zdánlivé smrti Kristovy a pronásledování kfestanův. 

Ono tické bludatstvi bn>jilo proti křesťanstvu bned v jeho po
čátku a pak nejvice v druhém století, kdež se jako každé kadřství 

v mnohé odmdy r ztří t.ilo ; potom přešlo v bludařství llanichejské, 
pozd<-ji se podobné bludy uk.izaly u kndřiiv Albigenských právě 

v těch krajin{ ch, kde sv. Ir ncus biskupoval a proti nim tak statně 
b ~oval, u. jiný ·h1 ba nž do na ich dob semo tamo přlšcrná Gno· 
stikúv nauka v mnobťm bludu nynl~ších odpadlíkův a odpdrcdv 
ch·kvc sv. se ozývft. 

Proti bludaJ tvi tomu vyst upili za sv. apoštolem Janem prvnf 
sv. Otcové v tatuý a vitčzný boj, blavn : sv. lgnát Antiochijský, 
Klemens Al x:uHh;j ký, zvlá · ť pak v. ll'eneus Lyón ký, jehož arci· 
dílo ptoti lmcfí':~tvhn tuto podáváme. 

IV. Přehled všech pěti kněh proti kaciřstvrm. 

V první knize vysvětluje sv. Ireneus se vší možnou bedli
VO!:iti a ze rubnostf, jaké bylo k a cf řs t vf Valen ti no v o a jeho 
stoupen t'tv, na jakých bludných domyslech i marných a snivých 
bájkách e zakládalo. Maje však za jisto, že své kacířství slátali 
z hludfi jiných kacířů, kteřf již před nimi víru Kristovu podvt-átiti 
usilovali, proto za potřebné u7.nal, aby '·šecb předešlých před Va
lentínťm kaclřilv bezbožně a převrácené učení na pořád po je
dnom uvedl a porazil. 

Protož v krátkém úvodu klade hla~·nf pf e dm ě t t~ho svého 
díla, jakož i na či po v z bu z enf a za jakým tí če I e m je podnikl. 
Potom k včd samé přistoupiv na světlo vyvádí Valentincdv bludy, 
zvltiště pak áječné učeni, že jest t řid cet o.ió n ů v, jaké mezi 
nimi sňatky, ř8dy, rozdUy, rody udávali a jalt všecky stvořené věci 
z nich vyšly (Úv. hl. 1. n.). Načež udává pravé uče nf ev. k a to lí
c k é c 1 r k ve (hl. 1 .), uči že jest po všech zvláětnich církvi h ce
lého okresu zemského jedna, jedné a též víry, jedné a t~ nauky, 
kde~ to V alcntlnc v domysly jsou rozličn6 a skoro nesčfslné vesměs 
sobě odporujíce. To dotvrzuj z učení stoupencf1v a př(vriencO.v 
Vnlcntinových, t. Sekunda, Epifana, Ptolemea, Kolorbasa a jiných, 
ktef1 k bludOm ValenUnovým se přiznávali (hl ll. n.). 

Aby pak provedl, že wt.o kar.fřstvť Vruentfnovo z pfevráooného 
učeni dffvějšich bludař6v jalco z kalných zřtdet v jednu téměf 
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kaluž stýká a v rozličné prameny se pak rozplývá, po"loživ za znkJad 
I nnm.vitllo pra!OV~l'nosti" (hl 22.), ja::3ně líčí rozličné bezbožné a ha

n bné blntly S i m ó na k o u~ e In f k a, M e na n dr a, Saturn f na 
(hL 24.), Basili u n, Ka ·pokrata (lll. 25.), J{érintha (hl.26.), 
EbiónitQ, l\Iikul~t šencQ, K c rdóna (hl 27.)t Markióna, 
T nt i a n a (bl. 28.) a jiný b rozličných Gnostiki'1 jako Bar b e I i ó t ů 
(bl. 29.), O fit d v a c thi t ů v (hl 30.), a konečně J{ai nit ťl v 
(hl. 3 .). Vyčta a '1'P a v t ková hrozná a obludná du ha litlsk 'ho 
blo tznčnf, dokládá (t. č. 3. 4:.), ie alentinců 1 acířstvi z řcčeu 'dt 
bluilfi slátané jsou tnkro odhaleno, snadno palc se dá poznati, vy
vnítiti a poraziti. 

Kniha ll Všecky nlllravé články víry kaciřdv vúbec, zvl~išť 
pak Valeutíncův, v knize pn•é do zevrubna 1wedené nyní sv. Iren us 
v kni1-e druhé vyvrnci a. porážt do kořen a to hlavně důvo(ly 
pouze z rozum 11 vúženými. A nejprvé uUná n potírá. hlavu té 
ošemetné zmije, dtlvody roiličnými proti záklndnímu tě kacttt'l 
bludu dokazuje, že Bťlh jo den jest, a mimo něj že neni Žt'Ídné.bo 
ani vyššího ani nižšiho, an by 8e jmencm jakýmkoliv nazýval, ať Po
~átkem, ať Plérómou, nt Mocností; ten B6b, pravi dále, jest vr
chovaným Pánem nadevšim~ co je :t, i Otcem P t' na na še ho Je
ž f š e I{ l'i st a; týž Búh mysli svou pojal a Slovem svým st v oři I 
s v ě t, a žádný Bůh l\Iarldói1ŮV, nebo and w]é ane o kdokoli\'ěk jiný 
mimo jeho vůli. 1 udiž blullné a nesmyslné je t vše, co Valent1nci 
o svém Bythu, Plť1-ómě, Démiúr 'U, jeho nevědomosti, o poklesku, 
tínu, prázdnotě b~1ječně mý lejf, nebof nic toho n lze aby v obě 
měl Otec v ehom1t-a a neutrp 1 tfm njmy nn vznešené důstojnosti 
své, na jnsném svčtle svém, a Kri tus, j bož si kacíři smýšlejf, 
nebyl pfíčinou nevl:'<lomostit ale i pnsitel jejich tétéž nevědomosti 
nebyl podroben (bJ. 1. n.). Potom tlovodf, že nemožno jestt aby byli 
nndčl n bo nějaký světot\ llrce nic nevěděli o Dobu svl'chovaném, 
jejž přiroz ný rozum hlásá (bl 6. • Pak bojuje proti marné smy
~lence V alcntíncův, jakoby byl pnsitel, tvoře t n o svět dle obrn.zfi 
vyšších bytostí , od matky své Achrunothy vydaný h pocti ti chtěl 
Pl~rómu; nebof při čí se to l'Ozumu, aby včci vezdejší byly bud 
nftl)Odobenim aiónův v Pl 'rómě jsouclch an bo nó tinem lérúmy 
samé (hl. 7. s.). A tak mnohými tlflvody pouhého rozumu clokazuje, 
že veškeren svět i dle hmoty i le o doby j t kutečuým dil m 
jediného Boha (bl. 9. n.). 

11 tom tate n tJfrá myšl uk:im ýchi V a 1 nUnciiv o jejich 
tf i de ti o.i6n ·. h, j .. ji h ' 'ýply ne h a ř:ldcch i jejich marných 
8ll1\ tc (cll, do\'Od , ž to v"t' jest nl1podobeno lh'ljk~\m t,olmnským, 
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8 ukazuje, ž~ všecky věci nejsou nic než bab ské pohádky nesmysl
ným snům podobné (bl. 12.). Pak dokazuje, jnk proti v~ mu rozumu 
btijí. žehy Sofia (Moucho~ť) byl u v nev ě domos ti, snfžen 
a utrpení, jej( • .. nthym é e pak, t. j. myšl enka, žcby byla od 
nf zvJášt odloučena (h1. 18.), i d:\1 směšným býti uknzuj , co kacíři 
hvastavě blá aji o svém p vodu, o vyššf syýc h du š i dttstoj

n o st i následkem semen . od Matky jich v nč puštěného (bl. 1 .). 

Na to pak již vyvrac[ jicl1 ddvody jimiž se k dotvrzení své 
n nuky dokl:idnjf. I prnv(, že neni slabšího důvorlu jako Y.eby 
t.nídceJitláš a žena krvotok~í obrazem byli dvnnitc t ho aióna, pnk 
tlllO tolé ž by znamením byli sňat ku Člověka s irkvi, 8 Kri
stus, an v 30. roce křtíti e dal, žeby značil 30 a i ó n fi v (hJ. 20. n.). 
Aniž pak vfce v:ihy má, co z písmen, syllab a čisel dovozuji (hl. 
24. 25.). Z tolao zavírá , že mnohé věci o Bohu nám nepocbo· ' 
pitelné jsou, že tedy sluš( nám se spokojiti s tím, co se nám o tom 
zř jmč v písmech sv. podává. (bl. 26. 27.). Tudíž vfme, že jest 
n h stim od sebe pouhá1 nejdokonalejší byto t ; ale jak od nebo 
7.Jllozeno jť.st Slovo, anebo jak hmotu tvořil to nevíme, aniž pak 
Jlochopiti mfižemc (hl. 28.). I kárá veledtlvtipnč domnělou a smě nou 
vědu Valentincův, v.šíru právem jim za blud poldádoje, že jednak 
JlOJ>frají z mrtvý ·h v z k ř H e nf t č 1, jinak duším spravcdlivýcll od-
p o činek v ykazují v n ěj akťm s třed nim mf stě ; své pak, 
pončvadž se za lepši jioýrll bezbožně pokládají, až k Mat ce po~ 
v z ná š ej f, o.by jako nev ty sňatelc v ešJy s anděly (hl. 2 . 30.). 

Kdy.ž byl takto Val nUnovy bludy porazil, dokazuje, že i tím 
všecky křivé výmysly jiných kaciřft padnou . . Mimo to udává za ve
liký důvod pravdy viry křestan ké to, ž nikdy iádn{ kacffi nevy
konali žádného zázraku, nýbrž že tu moc má toliko praYověrná 

•frkcv od ohn, jakožto neklamný zunk božského vébo pt vodu 
a věčné pravdy (hl. 31.). Potom por:iži han eb ný n áh l e d blu- · 
dařů, jakoby sm~l člov~k so vpouštěti u vcškery i sebe ohavnějši 
činy, a jakoby byli ve-:keři skutkové lidští lhostejní a tolilco dle 
náhledu lidského ti dob11, ti zlí (bl. 32.) ; dále se obracf proti bludu 
st bov :i n i se duš i po s mrti z těla do t ě l a, a učl, že , 
du§e každá tak jest v UHo své vpu" na, nby pak po mtti jeho 
při vzldfšeuf op 't s nim s pojila. {11l. 33. 34. ). Na to vyvraci Ba
silidovo i jiný ·b Gnostil úv miněnl, žeby bylo v t c e neb e , než 
jedno, jakož i ž•by v ě§ tby proro k v od rozličných bohúv pocb:
zely, a konečn dokazuje, že se z rozličných jmen jednoho Doba 
nn. množství jich neprúvě souditi nesmí {hl. 35.). 
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Kniha DL Když byl sv. Otec Valentinciiv bludné učení vy .. 
vrátil a to důvody z něho samliho váženými, dokázav ve krze, jak 
jednotlivé články i sobě vespolek i zdravému rozumu odporuji, 
tut již v knize třetí provádí, jak jsou p r o ti s v. pf s m tl m a po
dá nf clrkevnfmu (hl. I.). ejprvé dovodJ,žeje toliko čtvero 
evangelii, které jako jedněuů ústy jednoho toliko Boha hlásá, tak 
fe blud&~, aby jich k potvrzen( svých bludQ použiti mohli, jednak 
nuceni byli spisy ty fal~ovati, jednak se jiným tajným učenim vy-

. plnati (hl. 2. 3.). Ale sv. Otec odvolává e proti tomu na stálé 
podáni, v církvi zvlášť '"imské, stálou posloupnosti bi
skup tl v držené, dokládaje, že pouze od kat o 1 i c k é clrkve pravé 
a pi'CSné učeni vážiti se má (hl. 4. n. ). 

Potom z písem dokazuje, že jest pouze j eden Bú h, 8 t v o
ři tel nebe i ze mě; vykládá od bludaiíl křivě užívaná :slova 
Pavlova II. Kor. 4, 4. a Mat. 6, 24., a zvló t z anova evangelia vy
světluje učení o tvořenJ světa, vtěleni sé rista Pána. n j. (hl. 7. n.). 

Ze SkutkO.v apošl dokazuje, že i jiní npošt.olé a jich uoonici 
hlásali jednoho a téhož Boha, tvůrce svčta (hl. 12.); porážf ty, 
kteff tvrdil~ že B}lOŠtolé hlásajíce evann·elium k domněnkám lidu 
se tmižovali, tak žehy byli jiného cosi k,\zali Žiclúm, jiného cosi 

, pohanům; zvlášť pak učenf 1\Iarkiónovo, že jiný jest Bfih starého 
a jiný nového zákona, i jiných, ktei'1 cbtčjíce zvýšiti důstojnost v. 
Pavla, učili, že on sám jediný byl, který pravdu poznal (hl. 13. n.). 

Jižpakvyvracitrojťblavntbludodkaciř v o Pánu Jež1ěi 
rozěii-ovaný (hl. 16. n.). I dokazuje diivody jasnýrrů: 1. že j cd na 
a tatáž jest o sob n o st Krista i J ežlše, kterýž je t pravý Bfib i spolu 
člověk (bl 19.); 2. fe jest pravý Bůh, od nebeského Otce od věč
no ti zplozený; který pak a. pravé lidské tělo na se vzal. na vy
koupeni lidstva (bl. 20.). 1 nči dále na. základě mov Isaiááe pro· 
roka 7, 14.: "Aj ! panna pQčne a porodi", že se Kristus z Marie 
Panny narodil, jsa polat z Ducha sv. snebes e toupil, fe nikoliv 
od Josefa zplozen neni (hl. 21.). Ale nemaje na tom dosti, dovodí 
ještě dále, že se sluě el o a potřeb 1 bylo, aby Kristus, přijda na 
tento svět vykoupit človělenstvo v Adamu skrze Evu pnnnu v hffcb 
upadlé, z Marie Panny se narodil (hl. 23}. - Dokazuje pak proti 
Tatianovi, že té! Adam odpuštění hfichu svého a spaseni doš 1 
(hl. 28.). Konečně pak po krátkém opakováni uvedených důvoddv 
dokazuje, že bol s ká prozřetelnost světem vládne a že n jsou 
dva bobové, jak Mnrkión učU. a s přáním, aby se bludart obn\tili, 
tu knihu zavfn1 (hl. ~a. 26.). 
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Kniha IV. Jako si byl sv. Otec v pfed~lé tfetť knize umínil 
vyvrátiti učenf kacffské z 'jrokfl apoštolských, tak pravf, že učiní 
totéž v knize této z 'T ý rok ll v Páně (Úvod). Začíná dl'lka.zem, 
že Kristus jediné Boha, Tvtlrce všehomfra, jmenoval svým Otcem 
(bl. 1.). Aby to netoliko z nového, ale i ze starého zákona dQ
kázal, dovodí, že co 1\lojžiš a všickni proroci hlásali a psali, ' 
z nadchnuti Slova Božího se stalo. A tak již zřejmě i ze slov sa
mého Krista Pána, i z řeči :Mojžišových a Isaiáěovýcb dokazuje, 
že jeden je t Bfl h, T v fi rce ,,~ech věc i, aniž tomu odporuje 
konec světa a vy,Táceni Jerusaléma (hl 2. n.). 

Dále dokazuje, že Kristu s Pán to sám byl jakožto Syn 
Boží, an se praotcům a pr oro kům starozá konním zje
voval, s nimi rozmlouval i je o bytnosti jednoho Boha Otce svého 
poučoval (hl. 5. n.). Tím vyvrací bludné učeni ka.cltův tvrdlcfch, 
žehy dle slov Páně Mat. ll, 27. a Luk. 10, 22. v starém zákoně 
Eůh nebyl znám praotcům a p orokf1m, a pravý smysl toho výroku 
udává (hl. 6.). Potom poráží domněnku Markjónitův, jakoby Abraham 
nebyl došel pásy vykoupcnlm Kristovým (hl. 7. 8.). 

Na to proti ~ýmž kac1řdm dovodí, fe Kristus Pán nezruš i I 
zák on M oj~ i š u v, ale ~e jej doplnil a zdokonalil, a tak praví, 
f.e i stará. i nová úmluva jest působením jednoho a téhož Boha 
(bl. 9.), a tudíž že i jeden a tentýž jest Bl'lh, jeho~ hlásali Mojžiš 
a proroci, i Kristus Pán a jeho apoštolé (hl 10. ll.). Ukazuje 
pak účel oboji úmluYy, že ze staré podržnno jest desater o B o .. 
ž i c h při k á z a n 1, obřadní pak ustanoveni že ponňnula ; v nové pak 
te zdokonalena jest láska k Bohu a bližnfmu (hl. 12. 13.). 

oraziv ruínňtky bludařův, ani tvrdili, že mnohé věci starozákonnf 
odplraj1 učeni a fádfim novozákonním, dokazuje zvlášt, že na mlsto 
oběU starého zákona u a st o upil a j e dna pravá obě t Tě 1 a a 
Krve Kr i st a P á na, kteráž se jedině v církvi katolické právě 
a čife Bohu vzdává (hl. 14. n.). 

Dále pak přiznáva, že nelze sice žádnému člověku nesmírné 
bytnosti Boží pojtmati, avěak nicméně dokazuje, jak by pošetil~ 
bylo, za tou příčinou nůmo něho jiného Boha vyhledávati, Dytha 
t. a Plérumu, nebo aióny, poněvadž o jsoucnosti jeho nás 
přesvědčuje stvořeni světa, kteréž Bfih Otec skrze Syna a 
Ducha sv. jako s,·é ruce vykonal, čemuž věfiti hlavn( pravidlo bylo 
cfrkve od časův apoštolských. že pak se Syn Boží prorokům zje· 
'Unvol l'n.l$ 1rnt\f~ "'"''_,li l'lniTn'fnio .., · ;,.).. "~.l~ ... c ., ~ .. JU • ~ An .. nA C 
• v ...... , '-'V"' n.~••" \41"""11' u. """''\fu c. J'"'u • .u ·"" a ~'W\.11 1 ..,Q u v tv,,u 1 

ie jenom jeho nadchuutíru mluvili (111. Ht. 20.). 

. . 
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Tak ukázav zí-ejmě, že proroci o Kristu předpovídali~ dále 
učf, že vir a Abrahám o v a a jiných pmotcdv dle slov i činfi 

k ua§l vfře poukazovala a téměř cestou byla ke Kristu ve· 
doucf (hl. 21. n.). Ale poněvadž každé proroctvf, než e vyplnf, 
bývá temné, tudíž praví. .že Kristu jest u prao ův a prorokův 

starého zákona jako ten drahý poklad skrytý v poli. Aby bom 
tento nalezli a dobyli, máme slyšeti a zachovati rady pre bytc
rfi v, u nichž přímou posloupnosti od apoštolúv uloženo jest pravé 
učen fa pravý rozum s v. pi sem (hl. 26.). A t k již iim dává 
pHklad, jak p1sma se vykládati maji , a jak se tomu on sám od 
v~hlasnébo učně apoštoluv naučil (W. 27. n.). 'fou zbrani kdo 
opatřen, snadno pm·azi Žídy i kacíře, i Jžiproroky a odtržence vše
liké (hl. 33. ). 

Pravé pak učen i cfrkve, dtíle praví sv. Otec, zakládá. se na 
podánf ap oštol kém a dotvrzuje se krvosvědectvfm mu· 
č en (k d v, jimiž se kacíři vykázati nemohou; sv. pak pfsma po
hnzejf od j dnoho a téhož Boha, tvořit Je všehomíra; na. dOlmz 

toho uvádi pak podob nství a slova Pán"' (hl. 34. n.). 
Proti těm, kteřt tvrdili, že n lc ii li lé od Doba dobr)1ni, jiní 

zlými u{in ni jsou, dovodí, JltOČ Bah ani anděly ani lidi ne tvořil 
v takové dokonalosti, aby nemohli hřešiti (ltl. 37. 38.); dokazu· e 
svobodnou vdli človčlca a proč zli se nazývají syny dlíb1o 4 

vými (hl 39. n.). Naznnčiv pak kdtce obsah knihy pří~tf, tut.o zavírá. 
Kniha V. Odůvodniv sv. tec, proč k s nru této knihy se 

ouhodlnl, již kncířstva. všecka vůbec, Valentin i'lV pak zvláště po
rúžf slovy Páně a učením apoštolův, v listech jich obsaže
ným. Za základ položiv, že Kristus Pán, Vykupitel a pnsitel náA, 
jedině tomu nás učiti mohl, co jest jeho Otce (bl. 1.), obviňuje 
stoupence Valentinovy, že zdánlivého si Krista smýšlejf1 i Ebi6nity, 

,, že jej za pouhého člověka pokládají, a budouci z mrtvých vsttinf 
popiraji. To již proti nim mocnými důvody dol(azuj obranými ze 
skutečné a opravdové přítomnosti Těla a Krve Páně 
ve v l~ebné svátosti, z věemoboucnosti Boží a ze svě
d e c t v 1 s v. pi sem (hl. 2. D.). DJc učcnf sv. Pavla potom dovodf, 
fe lov k jak od Boha stvořen je · tak celý s duší i s tělem 
má k druhému přf U PLinO zachován býti (bl. 6.); jakož Kristu s 
z mrtvých vstal, tak že i celé Ji ké pokol ní z mrtvých v ne 
(bl. 7 .) ; a tc darové D u ha s v. kter! se nám udMujf, jsou jistý 
závdavek našeho vzkřlšenf k nesmrtelnosti a neporušitclnosti (hl. 8.). 

Že však blůduři hiavnč ·e OJ>ímli o ·lovo apoštolovo : "Tčlo 
a krev kt·álovstvfm ožfm vládnouti ncmollouu (hl. 9. n.) doka· 
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zuje, že se tím rozum ti mají tolilm h ři š n f s ku tk o vé , ~1 a; 
potom dovodl vzkříšeni z mrtvých z toho, že Kristus Pán 
mrtvé vzkfi il, i ze slov Isaiáše a jiných prorokův i sv. apoštola 
(hl. 12. n.). 

Dáte pnk proti bludfim Valentinctlv dokazuje, že s v~ t od Otce 
v~čnébo z ničeho~, člověk pak z té hmotné země stvořcnjest, 
kterouž i Ktistu I)án očim slepce od narozen( zrak navrátil (hl. 15.). 
Tudíž pak zřejmě dovod1, že týž Bfih Ot.c Stvořitel světa jest, 
z l{t;stova umučení, z jeho zózt•rudi, z jeho moci odpoul§tčti hi'ichy 
(hl. 17.); k tomu přitlružuje sleya na počátku evangelia sv. Jana, 
z nichž dfivtipně dokazuje, že v lenún se Slova Božího z 1\larie 
Panny napraveno jest poškozeni na člověčenstvo pramateři Evou 
uvalené (hl 18. 19.). 

a. to pak souborně o ~ch bludech dokazuje, že j ou p o 
době o. po š to 1 v a jich místupctlv povstaly, a napomíná, že se 
proti neustálému odporu v učení kacířlív panujtcímu, k pravému 
učeui církve katolické utíkati sluší, ana ač po celém okresu zemském 
jsouc t·ozš,řena, pře jednostejné učeni vyznává a ve všem na slově 
Krista Ptína svou viru ~akL'id · (hl. 2 .). 

r ristus Pán pak, doklridú sv. Otec, odolav třikr,\t pokušení 
ďábla, an byl druhdy Adama k hřfchu sved1, Um dokázal, že sku
tečně od Otce, všech věci Stvořit tc, poslán jest; dlibel pak se 
i ve svedení Adama i v pokoušení Kl'ista osvědčil býti lhářem, a 
týmž se pak i někdy osvědčí v poslední svčta době, až antíJcrist 
p1ijde (hl. 21. n.). O toho pak jmenu, původu, krutovládě a zahy
nutí šíi'-eji vykládá sv. Otec, jakož i o pozem kém králov tvi spra
vedlivých, v nčmž blažen s Kristem Pánem na obnovené zemi vhid· 
nouti prý budou. Tím poráží lichou n chlubnou domněnlm bludnřfiv, 
ani uNli, že hned po smrti na c v ecka nebesa k svému myšl nému 
Otci a své Inteři budou povznešeni (hl. 25. n.). 

V. Uňenf sv. lrenea. 

Ačkoliv z položeného tu přehledu, více pak ještě z dlla n
mého zřejmě vidčti jest, že nauka sv. Otce Irenea docela se sro
vnÚ\'Í s nyo j í soustavou sv. viry c rkv ka.toliclcé a ji v ka.ždém 
ohledu IlOhrzuj •; nic však n1énň za. vhodné uznáváme vytknouti 
zvlášť mkteré čJrinky je o uče , hlavně pak ty, k ré mezi jin včr i 
s jcdn n katolickou clrkvf s druhé ~trnny nn sporu jsou a sice: 

1. O s v. d rkvi nm é u i Irenous, že ua základě u cnf 
r ,ini' h1lhmli npo~tolt~ sv. cvang Jium, jakmil "hy li oblečeni mocf 

• J 
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Ducha sv. přicházejietno s vý osti ;" a kdekoliv sbor v řrcfch shro
máždili, ustanovili ihned za s be míměstky, jimž drahocenný poklad 
sv. učení áně svěřili k věrnému zachovánJ, ošetření a rozšiř ní J). 
A tak sv. vítu a nebeský pokoj zvěstujíce lidem JlO celém v tě 
fmě božského učeni rozsí\•a1i, majíce jeho poznáni os,•fc ním Ducha. 

B''· g); frkev pak toto sob~ od o.po~toluv svěřené učení postupem 
ča u vždy jiným a jiným nástupcúm biskupť\v vzdávn)a 3). 

2. O ústnlm podáni učJ, ž jet prvním zř fdlem pravé 
vfryt prýštfcim se přímo od Kl'i tn Ptiua, ynn Dožiho, Pravdy 
věčné, nn v. a:po~toly sám v spnsitclo~m um ~111 '')'Učil, Ducbem 
sv. osvltil a po ilnil; to pak podán( ž se drží a zachovii.vá v celé 
cfrkvi sL·Hou }lOslmqmosti a rozv tvením biskut)ÍÍ :pod ochranou a 
pomoci t ~hož Ducha sv., zv1áštč pak ' ' církvi ř í m k é pro jej f 
výt e č n čj š i před no s ten st ví, Jlrot.ež i znvír~í, ž _pravé a přesné 
npo ·tolské učeni vážiti se má jooinč n. v 'hradně v círk\'i katolické 4). 
K tomu cm uči: 

3. P ř e u n o st e n st v i církve fi m s k é, jakožto nej většf 
a velmi tarobylé i vš m známé, zalol né od ncj lavoťjši ·h apo .. 
štolu Petra a Pavla, j jíž učf:lní k úplnému vyvrtíceni všech bludu 
kacr kých dostačí 6). 

4. V učeni o o sprav cd 1 n n i čl o ěka rovnává e učením 

církve katolické, uče, ž človčk ncpo lnšcn jsa. Boha, pozbyl oe
smrtelnosti n pak nabud!\ milosrd nství ykou11ením smrti Krista 
Pána, znova pi'ijať je t za syna 6). A tn.k že dokonalý kř ťa.n zá
lež( z tčla, z duše a z Du ha, t. svatého, čhnž rozumf "milost po
svěcujfcf", kterouž duše povzneš ny bývajl k Do hu a Jednoceny 
s ním, i připodobněny lovu Božímu'). Z tobo plyne 

6. Uoonf o nevyhnutelné potřebě dobrých skutkO.v. 
Jako totiž člověk vždy k lepšímu se snaže a pro pívaje i ovoce 
Ducha. vydávaje spas rú dochflzi pro účast n tvť s týmf Duchem : 
tak člověk, který pouze skutkO.m tě1 ným hovt, pow.e tčlcsným 

zustává, n přijimaje Ducha BoiJho., aniž do hna královstvf nebe
ského 8). 

1) liT. 8, 1. 
1) III. 1, 1. 
') 10. kn. Úfod. 
4) m. kL Úv<>d a hl. 1. 2. 4. 24. 
') m. 8, 2. Srovn. pom. 1. 
6) m 20, 2. 
' ) V. 9, 1. 8. 4. 8. 13. Ul. 171 23, f>. Sr vn. Conc. Trld. acss. VI. c. 7. 

can. 11. 
•) V. 11 , 1. 2. Sro r1 . Com·~ Trict ttet~e. Vl. c. tl. can. 25. 
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6. O u d ě I o v á ní a roz mu o ž e ní též o s p r a ve dI ň uj í c 1 
mi 1 o s ti praví, .že nemohli jsme ani jinak vyučeni býti, leč vidouce 
učit le svého (Krista J~fše) a sluchem svým slova jeho pojhnajfce, 
abychom tak se stali následovníky jeho ptikladdv a plnitel i 
jeho pií'kazfiv, a tak spojeni měli s ním a od dokona.I6ho &ha 
p ros p ě c hu dosáhli '). 

7. Že pak dobrých skutkt1 potřebí máme, abychom po-
včc ujfcf milosti nepozbyli, učí řka: "Ukázal nám (Pán 

J ežfš) že kromě mil o s ti s v é h o p o v o I á. nf, máme se též ozdo
biti skutky pravedlnosti, aby odpočinul na nás Duch 
sv.", jehož dle přikladu apoštolova "věro u a či stým obcová
ním" zachovati mám , abychom dosáhli králov vf nebe kého 2). 

8. Konečně i o nejsv. svátosti oltářni se pfeča to zmiňuje, 
a netoliko vyznává, že Kristus Pán v ní opravdově a skutečně 
přftomen j st, nýbrž osvědčuje též, že jest ta svfto t I>ra v o u 
oběti T čl a a l{ rve P~íně, kt rouž cfrkev sv. na přikaz jeho, od 
apoštolův ji obdrlevši p cel'm svčtč Bohll vzdává na základě 
prorockých slov 1\Ialn.chi:iše 1, 1. 3). 

Avšak ttalczajf se v tom jinak předfiležitém díle i některé po
kles]cy a v. Otce vsobnf domněnky, na něž čtenáře upozorniti 
a pi"ed nimiž varovati za diiJe~ité uznáváme. Tak 

1. učí, že dt1še spravedlivých netlosMvajf se hned po smrti 
k patřenl Doba, nýl>d klamně udává t r ó st ani c du ši s v a t ý c h 
ll o smrti: jednu v nťjakém tajném nústč, v němž prý potrvaj1 až 
do v~ ob cného vzki'i" ení ; druhou v pobytu ,, no v · m pozemském 
J crusalémě ; a konečně třetí trprva v blažen 'm knilovst\1 nebeském. 

2. Pak i některým zvláštním domněnkám hoví o pád u a n d ě-
• I ft v a o h ff ch u n~ich pl'voro dičů v, o nichž i pravi, že nebyli 

hned v dospělém stavu stvořeni, D)~brž jako nemluvňátka; a tak též 
o Kristu Pánu se domnívá a dokázati hledí, že dospěl až do věku 
přes 40 lel 

a. ěkteré pak jeho v)'jádřeni nelze Ječ v omezeném smyslu 
bráti, jako "že všiclmi spravedlivci jsou kněžského řádu" (l Petr. 
2, 9.) a j. 

D ů vody pak jeho jsou mnohdy pouze z náhledů bludafův 
váženy o k nim ptizJlňsobony, zvláět když s jinotajitclným výkla
dem podobenstvl ráně obírá, jimiž se pravda. některých tJánkfl 

1) V. t, 1. Ul. 20 2. Srovn. Conc. Trhl. ses . VJ. c. 10. can. 24. 
11) IV. , . V. 9 8. Srovn. onc. Trid. sess. VL. c. 15. am. 27. 
") IV. 17, 5. 18, V. 2. Dodatek liL 

7 
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víry spiěe zahaluje či líčeně uatfrú, nežli dokazuje, jal·o jtiOU ty, 
ktet'é z delšibo živobytí předpotopních lidi a z pozcm~k ··ho lU\110-

vání Kri tova v obnoveném Jerusal6mě váži1 a j. v. 
A však přes to přese všecko kdo se hustým a drsným trni· 

š m lcaciřskýcb bludu prvé lmihy Jlrobéřcš, nctoliko žádnou obtíži 
ve všech dmhých knihůch se nepotkáš, nýbrlualezncš pak veskrze 
pravé a dfikladné poučení, na :ocr.ný vz1c myěh:nek, utěScnou zbož
nost spojenou ice s ostrým potc'ÍŽenfm bludův, ale i vroucl, upří
mnou láskou ke zbloudil}'ID dýěicf '). 

Vl. Rukopisy a vydáni spisův sv. lrenea. 

čkoliv toto výtečné dtlo sv. Ircnea sepsáno na konci stolcH 
2., již v 3. stoleti viibec zru.tmo bylo, tak že je mnozí sv. Otcové n 
spiso\'atclé cfrkevn{ toho věku i })Ozdřjšícb dob a často jmenuji, 
důležitá mí ta z nčho bu tč uvádčjícc; nic však méně m<il m by 
~e bylo ztratilo a v bouřích časových ,zaniklo, ktlyby se nebyl la
tinský jeho překlad zachoval. Sepsáno j "ouc v alHi, kdež více la
tin ká řeč panovala, přirozeno jest, že latinský překlad brzo, snad 
již i za živa sv. spisovatel zhotoven jest, a že na západě vice 
k tomuto hleděno a opi ův o stanivúuo b lo, nežli pftvoduíbo ře
ckého sepsání. Ale i tak se stalo , že když v 6. století Aetltc
tius, bisl up Lyúnský, papeži Řehoři I. (od r. 690.-604.) do Řfma 
11~1, prose, aby mu opatřil ten spis jeho sv. př dchfidce, an se 
toho dHa v Lyóně již dopíditi nemti.že, dostal za odpov~~ že i 
sv. Ítehoř v ltímč marně po nčm pátral !1). Kllyž pak po 1000 skoro 
Jet výtečný učenec • t• a s i m R o t e rod a m s ký o ttl"lOí vydáni 
téhoz v. Otce se snažil, t ř 1 pouze ruk op i s ů se dopátral, z nich i 
byl jeden římský a dva z ncjm novanýcb klášteru J)lu ·dělen6. 

Dle tě bto tedy vydal Erasim Rot~rodamský sv. Irenea po n ej
P r v é r. 1526. v BasHeji u l•'t·o- enia, které vydáni pak opětně 

vy~lo u téhož 1628., 1634., 1548., 1654., 156 . ; mimo to i v Paříži 
1545. a 1663. 

Jiné vyůánf obstaral Mi k. G a. ll a s i u , kalvínský profes or 
v Uenevě ve Švýcarsku r. 1570., ale méně správné, Um toliko zname
nité~ že zlomek(L kn. hl. 1-20.), u Epifania e nale.zajlcf, řecky 
připojil 

') 1 ned ~~ ·BC tctly nikdo }lrvlÚ kn ou ll r{,titi od tlalěfbo čtení sv. 
Irenea; pro o eicnf m li však to.dno čfsti ji střf<lavě a ostatnimi a Il()tovnávati 
tutlJ! p hled p&Ulro knch výše 11olo~ený. 

~) l:}li&t. 00. nd Act.hct·ium. Lugil. cpi 
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Třetí vyd:in( jest p ~či J. J. J' yn ro a, též kalvinisty z r. 1571. 
v B ·Heji. 

Daleko však důle.žitčj~í vš ch tří jest to, které r. 1596. ob~ 
staral nažnou pílí a bedlivostí l.c'r. Fe u a rd e nt, františkán a pro~ 
fcs~or na. univer ·itě paříž k , pouiiv k němu mimo vatiktínský i je tě 
jiného starého a dobrého rukopisu a připojiv k tomu kritické po
známky a jiné rozmanit~ výk1ady J. DiJlia a .Frontona Ducea, uče
ných J csuitúv. Mimo to pak doplnil i spis ten posledními pěti ka
pitolami páté knihy (hl. · 2.- 36.), které v rukopise vatikánském 
nalezl. 

ll. 1702. vydal sv. Ir n~'\ na novo J . E. G r a b e, vyznáni 
školského, v Oxfordě, přip j iv a vřadiv recké zloml]', nruezajfcl se 
u jiných spisovatelův, i I,i) ně protíibiv text obojí; avšak v po
zmimká h n j ví • e prost b 'ti předsudlďlv proti cí1·kvi katolické. 

Al• ne jl pxí vydúní ob tunl ll u a tu I a s s u e t, mnich řádu 
sv. llcnedikůl, kongt•eťl'ace l\Iauriu ké; vy~lo v Pru·íii r. 71 . Vy
znamenává se pak vydánf to, j ouc vzděliíno tlle prvněj:í h vyd~íní 
s l>ou'-it.ím tř1 no vč o bjevcnýcb ntkopisův, jak přesnou opravou 
t •xtu (řeck 'ho a latinského), tal i kl'iti kými poznámkami a vy
:svčtlivlmmj, obšírn) mi a duldadnými do zevrubna úvahami, obsahy, 
objeven ' mi zlomky z jiný b spisdy sv. Otce a. l p. 

Dle toho vzdčlal i Stieren, professor v Lipsku, své jinak 
dfikladné, ale církvi katolické v poznámkách nikoliv pravedlivé 
vytlánf, v Lipsku r. 1853. 

I\lassuetovo pak vydáni n toliko otiskl, ale i bedlivč prohl \dl 
a všelijak opravil o bohoslovrú literaturu našeho věku vclezasloužilý 
kněz J. P. Mi g ne a vydal je v Paříži 1857., piipojiv důležité 
propravné úvahy a potřebné vysvětlivky všech dřh•ějších vydavatelův. 
Dle tohoto vydání zhotoven jest i t nto náš překlad a vyňaty jsou 
z veliké části i vysvětlující poznámky a výklady, jichž j me k dů
kladnému porozumění a prost>ěšnému použití toho dila sv. tce, 
té výt čné památky z clrkcnú literatury prvocírkve, potřebf býti 
uznali. 



, 
Kniha prvá. 

ú v o d. 
I. Poněvadž někteří spustivše se víry uvádějí ř či lživé a "marná 

vypravováni rodft, kteráž více hádky pii obt," jn.k dí apo:o:tol 
(I. Tim. 1, 4.), "nežli vzdělání Boží, kt réž jest u víře" 1 

, a le tni! 
trojenou pí svěd ivostf vád~jí rozum lidi ménč zkušenýc\ a poro

bují i je, zlellčnjíce výroky Páně, a. ~patnými jsouce vykladači 

krá. ných j ho lov 2); a mnohé v úhubu uvl'hují, odVl·acujíce je 
pod rou~kou v~dcck ·no poznání ('"lc-;)7.;) ocl toho, který tento vesmír 
ZI ůso il a zl-i lil, jakoby co i v ·š.ího a vč ~iho okázati mohli nad 
toho Boha lcte1·ý j nebe i z mi i vš co v nich jest, tvořil; -
pře v~dčivou ov:em a umNou výmluvno U k bádáui lákají du e 
prost , :-tl n my lně j v z~thubu přiv;ldějf, učíce j r uhavým 
n bezbožným domn" 1k:im o v totvtlrd (l1j~.~ :;:.~ť,'~; , jelikož n jsou 
s to, aby 1 ž d prav{ly rozeznaly; -

2. neb t klam 3 ) ne bjevuje ·im o sobě, ahy odhalen j!O:a 
nebyl prozrazen, ale přes'·~uči\'ou rotffikou se ošemetnc .zdobí, ab~· 

1} lovy t "roti nnnii.í již sv. Pavel n 1•o n .. m sv. lt'Cncus na rodokmeny 
-:n hidy gnostickf h n.iúnův. 

1 Falšování a kf'ivé ' 'Jklluh\ní pi 'ťm S\' . provAd~U všichni b1ntlaři 
ncl p111;věku t•k až 11 na do hy, aby takto pr st du.lie n. net.lnl. ť!U avádfiU, 
juk si již , .• l'a.vel stýsk. (II. Kot'. 2, li.) n sv. Jan přísnou tlctbon je stOui 
(Z,jev. 22, 19.). Toho df1ka?.y budou n4m ~koro na knždé stro\nce }lisu toho. 
l>obřc \'Šilk tn twaví sv. Jeronym ( íalo~. ontra I,ucif.) i·k : " "ikdy nás n -
lckC'jtc, aniž so č lichottc (ltludRři), když slovy pi:una nnukn svou tlot\'rzo ati 
R~ domnfv{\jf · vždyt i cT;íbel z písem nt o l'ovM ··1 k pokou · eni I';'"' ", 1.\ neu ( 
na tom lloati, hy Jnlo 1' hL četl, ně brl. ahy jim rozuměl." 

3) crtu\Jian zj .vn.; vin( Vtlentince že ncu-:( bhutftm svým ~ vně, 
nyhrž t!\inil skryt , kJa11 eJíce 11~knými slovy a t4\inoe&i zvMa,·o t tlrůY.di e. 
"o nic nťpcčují tak .in.ko aby tajlli, co k•~f, snlf-li toti;). ndnfm onti, co ae 
tnjnl! mluv(' (adv. 'alc•nt. 1 • 

1 
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2 I. k :1. 'ťvod. Příčina a ůč('l st·psáni knih t~ch. 

pomocí zevnťj ·ího nnličcní lid m m~ně zkušeným nad sautu pravdu 
pmvdivf'jšim býti se zdál, jak muž jeden, n:ul~ mn ,·ýtel:ni'jší 1), 

o lidech onoho dmhu pra.Yil, že smnmgtl, dl'nllokam stkYo tný 
a mnohým v~J ceněný, zastín "n býní umčle ntipodobeným • klťm, 
neuí-li tu znalce, jenž by ,-yzl( mnati a um ·le dokázati umt:•l, že 
klamn u trojen j t; a kd ·ž ::;e mťď pi'imí·í <1 · třfbl'a, kd bude 
snaůuo moci je mlležitč ftO. ouditi? -aby ted · n~kteří nruií ·iuou 
nebyli uchváceni jak ovce od vlkův, neznajíce · e }WO zevnější roucho 
ovč1, jimž ·e o'· metn • zahalují - jichžt se varoYati u:·m přik:ízal 
Pňn , t. 7, 15.), - ježto podobných s námi slov uz ,.a 'f ale jinnl~ 
· mýtileji: proto za pot1-cbn j · m UY.u.\1, kd ·ž j em byl nčl~ t('ré 

pi y u ·cuíki\ Yaleutinových, jak ami se zovou, l'í·cčetl, s nťkterým i 
z ni it IJ3.k sám obcoval a uřeui j 'jich seznal abych ti, můj n j
milejši !1), zjevil j(ljich pt(~erná a }JJ'opa tná tajem ·tví která ne
I>O llOI1Ují všickni, protože uem3jí Yšickui mozek vytřibený nb~·s 
i ty, je . eznn , zjevil je všem Sl ~m souclrultňm a je uap ro nul, 
aby e var vali t ' })ropastné ne my ·ln . ti a toho rouhaxého proti 
Kristu 11 ~ ní. I I>ředložíme, seč buď mc stručuť a zi"Cjmě lH.'!H'UYť 

uč ní lžiui:itcl uynej ··i ·h, ml nim tmiv přiVl'Ž ne Ptolcmeovy, 
kteréž je ·t \'ýkv •tem škol · Yal ntinovy a pak dle sl\roYn~ sil~· 
::n-é návody }lOdáme jak b ~ lze b~·Jo je V)"T.ltiti, ukazují , že 
u · nf jimi hlásan · jinorotlé je l a ti t)ravdou ·e nijak lU.'Sl'OYU[ ni; 
ač nejsme ani v ,ísemnictví zbčbl ~mi ani \' řečni tví Yycvičen -:mi 
než že l:i ka nás pobánt, O.bJ· ·u m i tobě i ,·šem, kteří j 11 t bou, 
zjevili u ní posud t Jené, ale již milo ti liož ua je 'O vynt'~eue. 
"neoof nic nenf skrytého, co b_y nebylo zjev u , ani ·o tajného 
ježto by nebylo zv(•dfno" 1lnt. 1 n, 26.). 

3 . .~: ebud š 1 uk u ná , lit ~i·í mrzi .Kelty žij me 3 ) ;t ponPjnce 

') Ztli'L <', že tohoto muž , o nřmž s>. t('C tuto a čo.st~ji b zmii1 · e, 
r E us bius na my li. měl, když o sv. lrť'nemi lili. t. .írk. Y. lU, . "~·d. Li~m~ 
mcrovn) uapsal: "11řipowínú. rlále i pnmět.ihodu(! ř ··i jakého i apoiitolskcho }tn>

sbytern, jeho! však jmeno zaml·. ~1; nno i •.řklntly jeho na ruísta. lH.sma S\ at~ho 

puloiil." N tikk!N hfLdtljí na. Kl mcnta. fumsktího, jioi nu l•apiu, a](' nn nikte
rého s nehodí udání sv. Otce (I • 27, 1.}, "~c IJ~ 1 t)i nčn~m t~ch ktPi apo
~toly sly~eli , w }HJD~vatlt onen byl učněm S\'. l'etra . t •ntu pal< s . Jaua.. O tatuě 
z tuho vidno, ž v. Otec n<>lolilw dl pi sti, j t ·. tl, ah· i ůlt• ú ·tatibo p • 
d :in í, ktcr(• slyš l u ~cnf cirkY dokazuje. 

1) 'fim se }U\tntě m(oJ nc.iktt·tj duvěrn~· přítel s . Otce; ll\'· ak kll u by 
b ·1, ruol"l. vyzkoumati. Z •lal Oto pak p otknuU : 71ab ·s i ty ~jedl j P " m 
s\"ým soudrulH"lm," (\á. se Rouditi, že hyl hiskupC'm jemuž ruile1.clo pl.' ':.uvati 
o v· ' noR1: "'ry u HVý h sv·~řtal ftv. \'i~ i dt\ll• I . 3 J 4. 

a) !'í\vodni olly\"atťlc'! nynfj" ( Frnn ie hyli J't•ltltV~ i·i Hnllnv~, n h ·i· jE'jkh 
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izt.íckou mlu,·ou se obh'áme, Y)'bledti.mti umNé výmluYno ·ti; l\teréž 
jsme e n unučili, ani obrntno~ti spi O\-. telské, ,. níi nejl)me cvičeni, 
nni ozdob no ·ti slohu, nni umě aú př vťd :-:oya ·iho, k tet· '.Jaož neznáme.; 
a1e o ti pro tě a pra,·divě a n lič nň z hi ·ky napi.~ m , ty · l:l ·kou 
přijmťš a rozmnožíš to sám u sebe. ])Onč•vndž nás scbopnějš( j ·i, 
11í-ijav od mis jakoby sfmě a poč:tky · a ,. šír' ro1i ducha. s\·ébo· 
hojně zúrodníš, co my krátce naJlOYítn . ; a mocně \'Ýill S\'ěřen ům 

I•ředsta\'fš, co m~· s1abc; uastínime. A jakož my jsme se I)řičinili, 

jelikož dán10 uťrní jPjich jsi žádal seznati, netolikQ aby hom ti je 
zjc,ili ale i \'Šhn tk opatřili, čim b~·s jeho nepmvdu na olt.i pO'-tavil : 
tak i t · h rliv jinfm 110 1ouží-: JlOrllc milosti Kristem sobě udNen~, 
aby nž nikoho Yí litlé ni záludnou i·<.· ·i svou m'Dth·l kli. T<.\ pak 
jťs takod. 

zn. sv. Otce jt• -~ žila. b)~\'ali 2vhiště mezi i't'knma • .:ehanou n Gru-umoou a od 
Ma\'nillo m ·, itt~ Lu<rtlunum (lJron) zmu '•ll ·Iula ta kraji ll a i rG-allia Lugdunen· 
. i . " - Zn:ancnati !!lusí ·bntlnou ltorlimsr \'. :cc se l\tN· u e i·eN 6\'ýcu 
fln1éencúv nmu~iti nnžilt byr i cizácká, n proti latinské a řerkt- nc\'zďhtn:\ 

l1yla; })i-íklntl muž,.. ,. I•r:H·d • npo · tolskt'o110! Toho uisll•<lnji ,·;idmí borlh í bl -
hov~ ·t vé, jal u:im d ... jiuy roz~íh•ní cil'liH' S\". dohnují. 

' 
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I . kn. 11 1. Prvn' osn1ice aió 

Hlava I. 
o atou]leuci Y alentiuovi amS~Jeli o svých aiónech, jich p6vot1n, názv ·ch, 

i·ádc('h, Z}lloz<'nciclJ, a ktení. místa pfsem svatých k výmyslllm svým J•iizpúoobili. 

l. Povídají totiž, že jest v neviditelných a nevy 1o"itc1uých 
vý~incl. ·h jeden dokonalý od v Jcy aión ( \~·,, Prabytosť). Ten pak mó 
u nich jméno Proarché (Ur:oxpt.f" l l'Rp~·lod) a Propator (11~:;-::i-:w;, 
Praot c) a Bytho (U~_:.:;, Propasť) · a jest prý r.eobsažitelný 
a neviditelný, pročež i věčný a nezplozený, a byl prý v hluboké 
tichosti a klidu po ne mirné věky časové. ' mm l)ak byla prý 
i Ennoja · ·..:·~V:;~x, li 1, My~lenka , ktel':i jim i haris \ ip.;, l\Iilosť) 

i Siga ~~....-~ Ti bota) slove. A ten Bytho prý si jednou umyslil, 
ze seb vyploditi vočátek v-;ech věcí a tento svilj pl d, který vy
ploditi umyslil, 11 ložiti jako símě v fgu, která s nfm l:lvtovnla, jako 
v lůno mateřino. A ta pojav i símě to a ztěhotn v .. ·i zrodila prý 
potom Nii"a \~~;. "m, Rozum), an jsa podoben a roven ploditeli 
svému, jediný s to jest, aby }>O hopil velikost otcovu. Toho pak 
NQsa nazývají také J dnoroz ne m i )tcem i Počátkem(" \a:·ř,) všech 
věcf ; nim }Jak se prý zrodila též AJétheia. (.-\i,-1,,9-!~:x, Pravda) · 
-~ tato jest pn ú u prvorozená Pythagot ká čtvefice 1), l<tet'ouž 
i koi·enem všech v .. c1 jmenuji, totiž: Bythos & 'fga, potom N O 
a Al theia. Ten Jednoroz ne · pak znameuaj , k čemu se zrodil, 
zplodil prý i samého Loga \ ;·r~,, lov ) a Y.(m (Zw+,, Ziv t), t · 
"~ h po něm bndoucír.b, a počátek a prsútvar vešk ry Plerómy 

') ZuAmot vuJ1et; ie tílo oť l'ytha•roras \584:-600 proti Kr.) stou-
p nci svj•nti p vod v ~wnúrn. či ly p •ty vya ětliti hletlN. Zvláštnt vl'illll 
a božskou tém yř itctu věnoval l1slu ťtverce, J'll\ ne'dokoruůejěi j . po žuje, ano 
v b v· Jiký 110 • tlri.ft 1•onťva< ·• se na Wuy po ":et ~ n desítku vrvesti 
dá, toti7. : 1 21-3+4=10; uml d itkn se pnk kaMý očet z těclttcl t •nu1ř pra· 
živiO pof.l"tních sklt\dú., tak ifl lw tnA f.ádn ho no vúl• o po ··tn ncnf. Protož 
i "; ~··l'kn' pova!o ali za ·vat)T, bo)ř.ský p~t, při ntlll i pří sahajíC(' a i-konec: 
"Přísnh;uu 11ři tom, jt•nž na;i ti~nši cial čh .řl i, zřiolo a koř n vť.~nP. {lřirouy 
obl)(\}nljid" Jlnt. Lln placiUs philo • I. 8.). 

• 
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1. lm. 1, 2. a. Oltntoícll dvamceftma aiónůY; natahován{ pfsťm. 5 

lli.ř,(w!J.~, Plno t) 1 • Z Loga ))ak a ze Zóe \]'šli jako dvojice 
Člov k a írkev C \v,3-(W~.; a '";y .. ú,-r,::;{x); n ta prý jest ta prvorozená 
osmice, l\terá j~ koi· uem a podstatou všech věd čtyřmi jmeny 
u nich nazm\.-: ná : Dythos a N ús a Logo n Anthrópo . ? ebot prý 
jest každý z této čh·eřice mnž m i ženou spolu takto; nťjprvé se 
Propator spojil manžel Iey vou ·4nnojí, .Monogen ~, to je~t "tl ; 
s Al "thejí Logos pak se Zoi, a ('lov k . trl< ví. 

2. Tito pak ai6uové k sl;\vč Otc zrození ·hWjíce i sami 
~vým pftsobením o laviti Otce, zplodili pak mnnželským spojením 

Y 1.t>lozen . Tuk prý Logos a Zúe, zplotlivše <~lovčli.tt a ír1\ v, 
vydali ještě deset aiúnl'lv, ji hž jméua jsou: Byt11ios (U~.:~~;, Pro
pastntk n. lixi · \E;t~, 'mě. , A~ ··rnto C \·;f.r-x~:;;, N ttírnou i) 
a Ileuúsis (h:·~w~;, Jednota), Aotoh·es \~::;t:~i,;, amoploů) a Hé
done Cll~:;"-;,, nozko~), Akinétos C Y.~·rr,::;, N I> hybný a ynkl·a is 
(_:r;.t.~x7~;, loučenost), Mon gen • b·w:~·"l,;, .lecluorozcne )2) a Mn
karin :\Jr,.x~fx, Hlažcnosť). To je t to de ntcro aiúnttv, ježto z Logn 
a Z · e . zplozeny býti t•ravf. A tak prý i Člověk ~ it·k i zplodil 
aiúnú,· <lvanft ·tero, jimž tato jmena dthají: J>nraklrt llxp:.iú:r.~:;, 

-těšitel a J>istis (llh-:~; Víra , ratri1\ (llx-;p.1.:;, Ot •ov.ký a :.lpis 
( E/.ti;, ~ :uH•jo , ~Ptrik \h;-::~1.;;, Matčinik) a gapé (' -\·;i~. 

Litska), Af'inu · h~'l:a;, Op. trný) a ynesis ~-.J·~~~~;, Rozumnost , 
EkkJésiastik (' •:Y.'l.i.Y,:~x~,..6;, Církevnlk a l\lnkariot s ( ~IXY.x:~:-=-r,;, 
lHalenosf), Theh~to (Hú.lj-;6;, ~rn.dek) a ofia (~:(íx, 1\lourlrosť). 

3. To jest těch třidcct aión v b1urln6 jrjich nnuky, ě<'h za
mlčených a nevyj ven -;ch; t..'l. j t ta jejich neviditeln..-l a duchovní 
Plno t (Plerúma), trojdHn roz•n .. lená na Osmici a nesitku a Hva
u:i ·tku. A proto prý pa itel (Pán\m jej to iž ue lttějí nnzýyati) 3 po 
ti'idc t lét nic .zjevu;'\ n čiui1, poulmzuje tím k Ulj m tvi t ·hto aión v. 

le i v poůobenstv1 o d lnfcfch na vinici (loslaných na.znal;uj prý 
~e velmi pntmč t hto tíid et niónOv. ~ebot posýlají e jedn; 
u první, jedni o tř~tf, jedni o · tt>, jedni o deváté, ostntní pak 

l) Budiž miln knvě pronůnnto, že slo\11 ,.,PlerómA" užh·ati nucE'njsa, ho 
~ příčinou ohýbt\ni tlle oWoby eské í·eči rodem ženskj•m utívAm, jakž 
c mi n~vhodn ·~i býti zll· 

') JclJOž sht~í lišiti od Nften podobně Mooogcnem zvno~bo. 
3) ~va • cl1ož li S(' }lravovi'rnf ktt:-stru1éjako zákonem od apo§tolóv obtlrie

ni-l•o ob • d , uaz 'vati Krist8 ,., l' é. ll e m", tim Bož tvf jeho vyznlivajťct>,jako Tomu 
~volal: "PA o ualj Bl\h rnl\j!" jak apoštolé u ili \'ěnti: "I v J ezu Kris yna 
.h·ho j diného, l';í.na naAC'ho." - NE'javěť~§i jrn(•uo Uoži staH překlad tel~ 
vithťc sedmd itci zvaní \ tlovttiť lov lll K:J?t~,;. PA. n - Ho spod i n. dpfra· 
jtoo tr-!.1) ~clři LJmsitcH jm~nn ;;P 6 mt" prepfrnH tlrn i jr ho Rožstrl. t....rnvn. ll. 
Pt·t. 2, 10. Jud. 8. 



6 I. kn. 2, 1. 2. O J dnorozcnci a Sofii. 

o jeden:lcť hodin~. Sečtou-li se tedy tato čí Ia spolu, dají plný 
po t třitlr. ti; n bot jedna a tři a šest a devět a jedenáct jest 
třidcet. Těmi hotlinruni vak chtěj( rozum~ti t.y aiúny. A ta. prý 
j ~ o u ta veliká a podivná a nevyjevitelni tajem"'tvi 1

), která sami 
hojně plodí a clalo-li se n~co počtem v písmech vysloveného k jejich 
výmyslu při~trojiti a připodobiti. 

Hlava ll. 
J ediný J J.norozr nec mohl s r.nati rnotcc. nezřízen • hi. ' 'ofie, ptidn 
j l'jfm a })lndn JIOtvom~w. j t•jž Hnro IHlJir<lvil. r llof t r ll ll(li'OS? Kristus a Duch 

svatý esláni jsou do11lnit ai ·ny; soii ·k on dnr ic ttiónftv nčin~n jest Ježi§ . 

• 
I. Jich Propatom. tetly })lý může toliko zrozený z něho Mo-

nog ne-s t. j. yůs, poznati· Y~em pak ostatnhn prý je t neviditelný 
a nt>( ochopitclný .. J uiný nk ten Nt s pocJle nich ratlo,,al s patř 

Otce, a znam naj nesmiruou jeho velikost ple 1\l a obmýšlel, jak 
by i <11·ubým aiónťhn velilcost tcovu d liti mohl, jak veliký 
a ,.z11e ~taný je t, a že jr t bez poč · t.ku a neo ažitelný a nedosti
žitelný vid nfm. Ale i~a jej dle '\'t lc Otcovy zdržovala., chtějíc je 
,. ·ecky píive ti k pí· mý~lení a iá()o ti po zkoumáni naclřečeného 

vébo Praot e. A podobně si .ž.1dn1i i <lruzf ni<Jnové tak v tichosti~ 
aby původce svého pokolf'ni spn tiili a ten kořen bez počátku vy
zkoumali. 

2. Ale pi~dstiltla je lla.lelw 1•0 leuui a nt>jmlnd1<í ze dvanácti 
ai<'m1 v od Člověka a írkv zpl zen · ·h, totiž of1a, a bez obj t( 

manžela svého Tll ] ' ta utrp Ia žthlo t, která sice svíij počát k měla 
Dlt>Zi aióny okolo Nň a a Al'Uu~je, píipadla 'šak na tohoto zblou
diJého niúna na oko z lásky, ale kutečně z vá ·nivé odvážlivosti 
poněvadž nem 1 takového ~pojeni s Otc m dokonal)~m, jako je mN 
Nůs. Tato pak odvážliYost 11 byla. prý nic jin 'ho leč zkounuiní Otce; 
htčla (Jrý totiž 'r likosť jtho pochopiti. \dyž pak ebyla s to 

pnstivši se totiž u \'ČC nemožnou, a tlo v ·lké n smize upadJa. pro 
ncsmirnou hlubokost a nepochopitelnost tcovu a pro lásku k n~mu, 
byJa by Jwn ně vždy u<ile a uálc ~ berouc v sla ti jeho se p hřf-

') 'okoliv s v pi smě n. o n ~•kterém tomto ~ísle praví, ku pf'. že Púnu 
bylo 80 1 ~t kJ.yž ee ki-tfti dal, le zvolil 12 poštolův a t. p., Gnm;tikové toho 
ae cho(livěe k svým a.ión m t o pře moc potnhn ali. 



I. ku. 2, 3. 4. 5. O Sofii, Horu a Kristu. 7 

žila a rozplynula ve všeobecný byt 1 , k<lyhy se nebyla potkala se 
siJou, ktet·:l upevt uje a ' tl-eže v erkol co mimo nevy.lovitelnou veli
kost jest. ' ato moc má u nich jméno Horos, (.,O(:i;, Konec, Meznik . 
Ta ji za~ld Ia a u tálila; a těží e k sobě obrátiv i a přes věd iv i 
se že nepochopitelný j t te Praotec, upu tila prý od dřívějšího 

př mý~ eni i od té vášnč z nerozvážlivého onoho úžasu IJOYstalé. 
a. Avšak n ··kt ří z nich tu vá::'eií Sotiť a obrat jej i asi takto 

b~íje n · li ~L I\dyž u věc tak nemožnou a n po ·hopitelnou se pustila, 
porodila prý byto ť ne tvfirnou~ ženskou, podle přirozenosti své. 'l'u 
uzr \'~1 nejprve prý se zarmoutila pro nedokonalost plodu, poLom 
se baln, že ani dokonalého bytu nemá. I m~ás1a prý e a nevědou 
si rady, }WtraJa po pi'íčině tolw a jak b) ten plod kryla. Tako
vyun 11. ·n mi zmítt.jíc, o rá i Ia e pak a hl d ln k Otci sv ~mu 
se nauatiti; nle když prý by ln poněkud o to usilovala, ochabla 
i prosebn tc vzývola. Pro ili pak s ni i clruzí aic)nové, nejvfce 
y:·ak Nfu. ~ toho pt·ý první pih· <1 vzala bytnost hmoty tl) :;:,:~~ 

~; ~lr,;), z nevc~domosti totiž a z z.~rmutku a bázně a strachu. 
4. tec pak }1ttsobrním Jcduorozence vyplodil bez manželství 

a hez .ženy dle svého obrazu Hon1. ebof oni toho tec brzo 
v sňatek se igou spojují, brzo nad obé })Ohlavi i mužské i ženské 
povzná<ejí. uomu pak Horu i jiná jména davaji: tauro ~';l::JF~;, 

kůl, ki'ii)~} u. Lytr(1tes ( \r.r:w-;-1,;, ykupitel, Osvoboditel) a I<arpi. tes 
(K~r~:-;i,.; běratel, 'f '•žitel) n. llorothe (OF:i.9'i-:-Y;;, ObmeziteJ} 
a :Aictagog u · ~ \h-;~-í~";ú;, Pmvodce, Ochnince). Pfi obenim Hora 
toho byla p1·ý Sofia očištěna a posilněna i vému ňatku3) opět 

navr:kena. Když lU\k se byla od ní Entbymésis c .. ~.l~lJ.YiC~.; Pi·emý
·1ivo ť) i ~ tou J>Ovstalou vlUni odloučila, tut prý ona sice v Ple
rómč zůstala, ale Eutb}m~i jt~í i s tou nišní lloros odstranil 
a ohradil, a tak vu~ n h j ouc tato postavena, jest sice duchovnou 
by to ti, mnjic t ti i při roz ný putl ajúnn., ale bez podoby a beze 
tvaru, protože ncm:i JlOchopnosti. A proto naz)·vajf onen plod 
la ým 4 žen kým. 

6. Když pak ta Euthymé is byla vyloučena z Plerómy aiónfiv, 
n mnti jťji svému manželu navrácena, tu opět Jedooroz n dle 
prozřetelnosti Ot ovy, nby totiž žádný aióo podobnl> neutt·pěl, vy
plodil jinou d"ojici, Krista a Ducha svatého, k utvrzeni a upevnťnl 
rierómy, jimiž prý veškeren rád o.iónův se dop1uil. Neboe Kristu.(} 

') Hi; o),r,., tlrjv c:Uai~~, tuš'm Dytha, z něho! pont&Ja. 
1

) Proč jt-j tnk nazS·\'&J~ o tom viz níže S, 6. 
') • J • . J. <: lOh, 
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I. lm. 2, 6. O a Duchu sv. 

prý je naučil tornu, že poznávají e t>řiroz no. f sňatku j,tkožto obje
vení se nezplozeného, na tom přest.ati mají· a co do Otce to po
znáni mezi nimi zje,·il~ že jest nepostihlý a n po h l)iteluý, že ho 
ueb:e ani vid ti ani slyšeti, že toliko skrze Jednorozenc poznáJ1 
bývá. A přičinou \'Pčného tnráni že jest všem ostatním to co n -
pochopitelno jest na Otci, pří ·inou však jejich zJ•loz uí a utYai·em 
to, co na nčm pocbopitelno jest, a tím Jmtvě jest Jll. Tohle u nich 
zpťtsobil nov povstalý Kristus 1). 

6. Duch va.tý pak učiniv ·c všecky e"měs rovny, naučil j e 
tUky vzdáYatl a UV('dl pravý ollpočinek2). A tal\: ll~Ý v"'ichni niúnové 
i tvarem i poznáním sobč ua rovel1 postaveni jsou, tav~e e ,.~.i koi 
Rozumy, a v~iclmi Slo"1·, a v?litkni Clm·•ky a v"'iclmi 1\:ti:ty. 
a aiónové iťnského rodn podohnč \'~ickui Pranlnmi a v~ickui 

Životy, a Dnd1y a ( 'íri\Yetui. A k·l~·i takto veškerenst,·o utn"zeno 
a dokonale upokojeno bylo J>Oč:lli }>rý Y~i(·kui \"ťlcbiti veliJ\ým 
ple auím Prnot c, an sám :nuoho pottj'·,·uí z toho mel. A za to 
d brodiuí pak z v l\ťre Pl rúmy niún ,. jťduim srclcem a jednou 
myslí s J>i·holením Kt·i~ta a Duclm nltt"·h.o i se stnzenim Otce 
sv ' ho jedcnknžuý co v solJč mťl ut•jkra-;šího a n j kvostn~hího 
v dar }Jii ne J; a když to í·údn složili a tiličn ~ ~J>Ojili, tu prý vy
plodili ke cti a ch\'ále Dythu tlokonal u kdsu, hvčzdn l'kr{nny 
plod dolwualý, Jcžf·c, jenž i· tm itdem i Kristem sl ve, i L gtm 
podl otc , i Y ím (llir.~), 11011ě\•adi ocle všech }lOch:ízí • a za lJTCt
vodči mu lm :poctlS jejich souroduí AmlNé spolu 1n·ý vyplo7.l'lli byli. 

J) l\ 110rotumť.nť toboto letunťho místn po~oro,·uti slt8f : • 'ne m f kl 
. v. o~ I ie "~~teřný ai(ln . otlct, htfje \')"Zlcoutu!l.ti Pr oH·e, m(,Jt•m hy l.yl .za· 
hynul. Aby se to záduéruu jinému nct~tnlo, nmyslil ťroott'C ,·yplotliti K:rh.ta, jenž 
l•y j \Jl\ '·ll, že l'raotec j e t naprosto nepostilllý v~ru, toliko Jt•dnOl'OZ ncc 
jehó ž j :j pochO}Iuj • Y tom že z(tleží přednost tohoto; tatoi ni(,n \'ť i e 
nll.jí .zákl:ul svého tnáni v ne po c b op i t e 1 o o st i ťraotce, lul ·z toti1. . e llť'· 

4Hl~llií ~kutu.JUUi bytost j ho 11Ppo ·tilalou~ clo!!ti majir na }IOznt\oi jeho zpl .eucc 
(J l'dnoro~e11ce), ao jest tun ,·eskrz; ro\"CD. - t'hita sm) ~~ ·nk:t l'.alt\;.ídá se ua 
~\lat. ll 27. a Luk. 10, ~~. 

') Tuk že t. ji* ,·i I! niónú neplozPno. 
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Hlava 111. 
Kt •rý ·h \'ýrC'hi pí.;mu Sl". uř.irali bludaři un dotnzf ni S"rých bludů. 

1. Ty jsou tedy ofl nich \)"Jn-avovan · událo ti u v n i t t Ple
nímy, a ta pohroma ai(ína str.id, všiho, jenž pro zkoumánt Otce 
b nuilt•an b ·1 zah ·nul jako ve mnohé lnnot~. n to n:i~ledkem jeho 
ucbezpetemtví povstalé sl ul!eut H rťl. a tť\urn a L ·trúta a. Km"{Jista 
a Horo theta a :\1 ta.gorreu · a to Ot ovo následkem ,ieho obratu prv
ulho J{ ti sta s t•uchern ,. . po prvnírh ai6n . h ZI>lozeui· n. utvo" ni 
tlruh •ho Kl'i tn, jejž i pn i:elem zovon z darů sncšených. Ale t 
}Jl'~ nenf fcčeno zjevu(\ })O ěvadž ,,"·ickni toto pozn:íní po hopiti 
nťmohou, taj mně v ·ak to otl , pa itcle naznačeno b lo pat·, bolami 
těm, již tomu t·ozuměti mohli takto. Ttsch ti-iucet aióní'1 nazna
c·nJ se -prý, jak jsem svrchu í-ekl, těmi ttidcrti roky, za kterých 
p( ~pasitcl nic zjevně nečinil, a podoben tvím o tlťluících ua. vi
lllCl. PrnYí tak , ž Pav I wlmi patrn tyto aióny ~osto jmenuje 
mimo to i řádu jich šetří, ků,rž takto dí (Efes. 3, 2l.): "r v~eckn 
llOkolenf -:~~ "~,.,·,~.; -;c-;>., !X~lÓ't1J'I (un. včky y~Jdhr). Ale i my prý 
při ll{~ sv tější oL ti říkajice : "na veky vřki'w~ 1 , Um k on "m 
aiónům }loukazujerue; a tak kde k li v s lov o ~~<~v neb .x~c~>n; 
jrneuujť, odle ni h k tčm ni6nům s má oclnáš ti. 

2. Z loz •ni pak dYan:l ti a.it)nÚ\' J>rý e naznačuj tím, že Pán 
maje let dvnnácte rozmlouval se zákoniky, a zvolením a.poštolii; 
je t totiž <lvanilct.e upo.štol v; os tních 1)ak osmnácte aiónfiv znn
nu·ná prý e tím, že po sv •m vzkří ní o mnácte měsíců, jak oni 
pmví, se S\'ými učen1ky obcoml2 • Ale i prvníma dvěma písmenoma 

j •:t; ~!.J; .x~t-;ln.; -;,;,., ~\~>'JW'/. Z tvho Stl(llliti Jy, •, že jii od S\', apo-
toh'•v JlOCb.\zrji a í&stné 1•odáni jsou jistť oM-adov · při modlitbách a bohoslužbě . 

.. 'eiJ.of nt-lz &i ani rnysJiti, aby v. OJ• "tolé nebyli cídcvim nově od nich zal<'že
nýlll žádn ~IJO ř · thl neustanoviti (tiro~u. l. Knr. ll, ~l.). Pt,. váde mám t. f. litur~ii 
~v. Jakuba :l}l~tola, dle které i s\·. nasil i sv. Jan Zlatoí•s tý sv(, slCYJ.ili. A byC 
!'t• 11 tluJu 11ruvcsti ž ty litnrgit• (, k s l)· ny hy)y otl RJl<'Št(lh snm.ýcb, jnko s 
núm ůocluwu.ly, jisto pře · jest, že t:lpisova lé jich na Y.Jíklndč po<lňut np tol~ 
kého pracovali. - Y lmi vh.odnil prnti ni\mťuu vt\b r 4U Fcnardeutius: ,.J ý 

Jwsmy l j~ t, z tuho, ž v. l'av 1 ~astiti a užlvá sl o t:t.; 't~~; Ot~W'I~ ";«~'i ~~W'IW'I 
{tu\ v~k~· věki\ , sonditi, že jest jkh ti'itlr t, a děliti j v ,osmici, d sftku 
a dvaoúctku, zo80búovati je a tbi\nti tt1m rod mužsk)•, těm f. n ký, a odvozo
vnti je jt:dny od drultýrb zp]o?. llÍIU a roz nim I" t . d. Vit Mi ne k t , m.) 

1
) Toto bludné núnťn( VJmyeliU li oostikové 11 llřijnli otl 1.1ich 



10 I. kn. a, 3. 4. J ak ůiónov. v pí mě nazna~eni. 

jmena jel10, jotou a étou 1), V);znamuě prý ... e poukazuje k t tsm osmnácti 
aiónům; a tě h deset aitiuí'tv značí prý e podobně p<>čátečným 
pí menem jme na jeho, jotou. Pročež dí prý llasite1 (Mat. 5 1 ). : 
"Ani je(lno písmě, ani j den puntik nepomine, až e všeclm stane. ·· 

3. Utrpeni pal< dvanáctého aióna !!) znamená prý se odpad
nutím Jid~išOY)~m, jenž byl llvaná tý z npoštoliiv, i že :ln ve th·a
mktém m i i 3

) trp 1; ne ot odl ni h jeden toliko rok") od vého 
pokřtění kázni. Jimo to prý se totéž zřejmě dolmzuje žcnon krvo
tokcm po tiž nou, ana dvan:ícte let trp la, nežJi pti t ím pa it -
loV}~m uzdravena 1 yla, dotknouc se obruby roucha jeho, n. proto 
prý pasitel vece llnr. 5, 31.): "Kdo St! mne dotkl ?" po u "·nje tím 
ufenrky o věci tajemn ll1 zi (Ů(íny se přillodilé , o uzdraveni 
aióna, který byl v utrpení kle ·I. 1eboť žruou dvnnácte let b'}lěvší 
rozuml'jí onu sfln !1). Když totiž ona e napínal. a do nekoneč

ného ytu (:~; -:h 2-;:!!f-~'' :-t,; c.~-;r~~) Jllyunla, hy nebyla e dotl\Ja 
roucha jeho, t. j. Pravdy prvé "•tvei'·ice. naznačené pon~kud tou 
o rubou6 , byla y se roztllyuula v byt svůj; al za. tavila se'T) 
a sproštěna · ·st neduhu svého, uebot vy:(1l\ z nťho mo (ta pak 
1,ravi, že Horos jest) uzdravila ji a od\'r:ltila od n( ne(luh t n. 

4. Že p:tl\ pa iteJ, j enž ze ; c h pO\-stal , Y~ím (-:; -.:.i:J je:.-t, 
to zje,·eno býti pra,·i slovem tlmto (lL )loji. 13, ,.", a I.uk. 2, 23. : 
"Všecko prvorozené, k er ~ž otvít"tl žh·ot." On tetly V šim j~a, otevl- 1 

Vruentinci (viz b1. iJO.). roli n~mn svi:1l:. 'k. ap. 1., k<lež sv. Lukáš zřcjm .. 
dí, ž Pán J ežíš po čtyřhlc et duf pc, S\' .'11\ n:ki·íSení s učeniky svými ob-

o a l. A i kn íři 1' vrh sv. pismem cl v hi,>nli se }l llvr~eu 'ho Silisu , • n-
gelium Ilra dy" nazmni~ho, jeb~i Mprn\lá. udání sv. Otec p n\ží III. 11, n . 

l) ' = 10 i .,. - 8. 
~) Viz II. 20, 1. 
I) T. svého učitelského úr:ldll, <lle jújich klamné tlom.n nky. 
~) Že " tomto bluclu vě,uli Ya.leotinci i jiní kncíři, · ouce na~itťli }lÍS<>m, 

ucni divu, zvlá.§f když i sami n~ . .kleří s . toové a v·. ní u -: n ·i kře tn.n "ti toho 
n~pravčho miněnf byli, jako Klemť'nt Alex., ri~rin 'S a Tertulltan. .A ~a.k JIO

v.ornýru čtcnfm evnn~elin sv. J ana tW:t.IIR.fi lze, :&1 Kristus Pán oť\ sv(•ho kitu 
do R é mrti nťjménů třikrát ~Ji k n čuj 1 \'Jl<»iť konnl a tedy přes dvi· 
ta~-li přes tli l llta učil. 

' ) Ona sHR -;ili mocno t j . t nión ofi a, nPbot ch n~vn ní cn~ 

užfva.li Gn t~ci (viz I l. 18 a 23). 
) 'nost1kové ve ev· tajernn • min • říkali , ~e J žH hyl o tl ě n 

I>ravdo u (P avda, Alé rj , }:J.k bytu. 1• ·J tlui v první "tv Hi 1,1 rc'tmy; viz 
H·rcbu 1, 1.); dotlrnuvši ee t l'dy zbloudjlc'\. !iotia t~ruby roucha jeho, t. Prnvtly, 
l)()znala svt j I.Jlud, a v(\řila, .že t<' j r t n p()stihlý. 'yn pnk za ni ormloval 
a vypu~těním mo •i (t. j. II ra., OhmezitcJ<', M Y.nika) konec a tnf.'z Jl llo2iv 
blouzn 'nf jťjfnm, lrfťl a obrátil ja n t k uzdravit. 

') JJnk K «. : " A ed e :&:natr.vil tok l(rve j<jí." 



I. ku. aJ 5. 6. al:: niónove v písmě naznab :ni. ll 

lůno Entbym ~:c niúna tni av":ího, \'en z Pler.~my vyvrženě, již 
i druhou O micí nazývají, o které něco později promluvím('. 
A proto prý Pavel (KoJ. 3, ll.) zjevoě di: nOnt jest všecko;" 
a (ium. l l 3 ; Kol. 1, 19.): "Y~ecky věd v n~j a. z něho vš cky 
věci; 14 a opět (Kol. 2 H) : "V něm přehývá všecka pJnosť Božství 14 1

) ; 

i to naprnvovriní vsec1t věcí v Kristu, skrze Boha" (Efes. 1, 10. fl) 
vykládají takto a jitui kterákoliv lova podobnl1. 

5. Potom o nHortr' svém j muž také více jmen dávají 
prohla~ují, i m:í dvojf pilsobno ť, utvrzující totiž a roz1učujid; 
a je1Jkož utnznje a po<lplnl, jest prý Kfiž m, jeltkož pak rozlu~uje 
a rozmezuje, jest Horo~. A tak prý i pa itel o jeho působnostech 
·e vyjádfil, a sice př llnč o ut\'l'tujlcí řka (Luk. 14, 27.): ,,Kdož 
ne nese křfže svého a neuť sl cluje mne, ncnnlž býti učení1iem mým· 
a Ofar. 10, 21.): "Vezmn ki'íž • viíj rm ·Jt·duj mne! ~ 3) a rť\zlišu

j id i·ka. Oiat. 10, :J4.): nN přišrl jsem pokoje poslat, ale meč." 
\ Jan prý totéž mini, řka (Luk. 3, 17.): Jehož vějcčlu\ v ruce 

jeho. a vyči i hunm a shromážrH p .. enici do ohilnice ' Vé, nle pl ' vy 
}lliliti bude ohnčm ncuhasi ln 'm. " Tím prý se naznačuj půso
bení Horovo. Ne ot vyld4íclrtjí. že ona. věječkn. znamená Kříž, an 
totiž \'Š co hmotné jest, . trn,·nje jako ollcú pl ~\J', a očisťuje vy
konpence jako '•ěječlm pšenici. I praví, že též Pavel toho Kříže 
piipomfná takto (I. K01:. I, I .) : "Neb ť lovo ki'iže je. t těm, 

J\t í-í hynou, bh1znm·stvim ; těm t•ak, kteří tlosnhuji spaseni, - n~m 

jest mocí DožL" A op t (Gal. 6, 14.): "Ode mne pak odstup 
to; abycb se v čem chlubil, leč kříži Krl tov~, sln·ze něLož mně 
svět ukřižován j st a já světu." 

6. Tnkové v~ci t 'd r učí o své rierúmě a c 1 ~ báječné SOU• 

st.~vě, n,t ilně překrucují ·e o rá a krá ·mt slova n, zl ' a šel' dn6 
výmssly s'·é. dftkazy toho hlťdi I,rovt1d •ti netoliko z evan
gelii a. ~pi. t v npoMol ·l<ý h, př vrr uji(·e výkl:Hly n lellkovážně j 
vysvětlujíce· ale i ze zti kona. a. Jlfťlrokf'l, ponl'·vndž s v nich mnoho 
pravi podobenstvfnů a jinotnjitclnýtni o razy. jež k mnoh ~m v~cent 
potabovati lze, obntcejf dvoj my ln ti vyklridáním mnohdy hrozn 
a lest ne ku SYému výmyslu, a tak odtrhují ml pra\'dy ty, ktcřf viru 
v jednoho llo1ul, Otce \'ŠemO~l UClhO, a v jednoho rána .Jež e Kri ta, 

yna · oi il1o, pcvnč u opatrují. 

1) Tu ,·ynecM.\'aj f kacfři lovo "těl • tl . " ( crw;J.r.tl'.t.,;}, p n..-: UtlJ. nt hodt 
se tuuyšlenkáru jejiclJ, jakož vdbe tjni. 

' ) Ava.&k " krzc Boha." nrof v sv. pfsmě. 
1
) Ku t. vá k nenť "v :1.mR křiž svitj". 

• 
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I. k11. 4, 1. O Acbamotb • a jejích strast .ch 

Hlava IV. 
l.lliji \llmJaři pfivoůn mntky sv ·ta. A ·hamotlaa10 řeč()n , a jak z j t>jich 

strn~;t{ tento iditeluý svl!t ()()VSt. l 

1. o se pak vně té Pl rómy dřl o, ' 'H1l'aYují takto. Tn }~nthy
mé is hořťj i ofi • ktcroui · A hamothou jmenují 1), ,·yloučena byvši 
z P1erúmy e svou vá~ní, unž na jest nutně v mi~tn s tf nu a pr{ zd
noty ~). ~ 'ebot mimo světlo a P1erómu byla bez podobv a bez 
útvaru jako n do hů<l , poněvadž ni nechú}Uil~. Al v~·š"· í Kl'istu · 
milovm· s nad 11í a 1·oz.pinv se J{řjžem ~~x ~~~ ~:xJ;;::J)3), o n' 

prý m i ji fti'·izp tsobil pmlobu, al' toliko o do by u nikoliv l'ak 
·o tlo )>ov~tlomi -'). A to u 'iuiv Ystoupil PrÝ opi'•t ,·~hůru odt:Hmuv 
svou moc. a 01 ust.il ji aby cítíc \'atlu ":"::i~:; Yylonl:rnim z I)1e· 
rómy o ě }lřivisJou rozt užila ~e po tom, co h~tl -;i jrst mnjic 
jalwu i pre<ltu ·hu :;!J:ř,) ne ·mrt ln ti, zůstavenou s hě od I\ris. 
a Ducba vatťbo. Pročež m:l i dvoji jmcuo: " ofia" po otci:,) 
(ne bot ott> jej i • ti a 10\· ), , U uch vntý po Duchu s Kristem 
:--pojeném. l~dyž S<' ji troy dostalo podo · a ~my lu, nl ihnetl 
ť ·pu tčna byla Slova, kter~ ne\'illitcln"• s u( bývalo, t. j. od 
Kristu, tu IH'Ý se daJa. do hled:í ni v tla, kt réž ji lJylo O}}UStilo, 
ale neb~·Ja s to. nuy ho Jl stihla, j onc zadržena O(l II rR. A tu 
})fý Horo" zdržuje ji tl (hllší sna] y Z\tOlal: "Jao !" G) 1 odkud prý 

l) Gno tl kov~ 1wtoliko řt>ck:.i, ale i bd.lrt·j ká jmf'nn <•brac<'li k uuz•\!1.
i'eui blndíl SV); h a k olui..znlolti 1n·ťlao tnjemuó~tkářst,· i S\•úcló uí sprust~icb 
du5ť, kter • čím mí•n rozuměl ·, thn ví P se dh.ly, jakož i dá.l u idirn1•. TRk 
jltlf'JIOvaJi Enů1ymési 'otic, t. l'í·emj·mvoRf 1\1 utlrosti, AclJ:uuotbou coi f' otl
vozuj z b br. ;'i~~r;j (h cbotmá, mondt bf, slov. t::~ chalaun, mou(ll'ý byl), 

';'" • T T -O 

pročež i to slovo jest rodu Žťn ··ho· osm·~lili jsme se užh·nti bo ky "Acba.-
lnotha" za ,i"ikladt•m M n to\rým, an v lntinti t:tktéÝ. }li!e. 

'2) Ji~ l'oh:wšlí mud.r i za to mNi., Y. • mimo tento S\'H jest tem.u!l prázd
nota, "inanc -vo.t:uum J<;picuri," jo.k tl{ TPrtnllinn. 

3) Dle ll[. 18, 3.1 Tbt!odo •ta n Tt•rtullir..na vlaatoě "n~ k ll rn," totil 
~ž lcu konci, · na kouec l'luómy i m·~k ~-:xu~;; bylo ji nt' (l Jaueoo\•ánf 
Hora, poněv tiž "kol ·", "kH7.c" 1 u1.ily za mP•mil<y. 

•> ·a·~ 1 ... t , ~) , .... , , -· ~·1 Y.!.r. C:Jet%'1 [J~'I'\1' <X J, C'J ~r,~ ~'V )"Jtoot.'V. 

6) llr.pw'I:J{MY.W;, ·což zdr nrci tolik znnmru , ťO n ltt(van lJ.'Wi>?W'I:.IIJ.uc;,~. 
) l'jsvětiijšl jrneno llo1.l ;'i :'1' jak j(' vyslcl\'O'fali itc>kol'é; jiné vy· 

oven( tého~ dle učen<'t"lv jťst JR v<', dl• ,·plove ni amntitlmt ' '· 'l. to nťjav. 
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jmě Jao pov ·tal o. Nemohouc t dy pro tu vadu , j1žt postiŽena 
byla, Horem tJroniknouti a byv~i s.~rnotua vně zů tavena, upadla 
prý ve všeliké utrpení rozličného druhu a způsobu; tqJťlať z á
rm u te k, že nic n po hopo,·ala, bá.z e fl pak, aby nebyla opuštěna 
od života, jakož byla opuštř.na od světla; a teskno t k tomu, 
a to \'šecko nevědouc'). Aniž pak se jí dostalo změny v těchto 
' 'ášních, jako mutce jťji první otii ana i aiónem byla; nýbrž 
upadla v opňčné vň~ul'>. A však i v jiném trudu se octla, v to u
ž e b no st i totiž po svém obživiteli !2). 

2. A ten prý byl pt'\vod a ta prý byla. prapodstata hmoty 
( :;~:;~.x ... ~; ;ji.r,:;) ze které te to svět sestává. eboť .z oué toužeb
jlOSti vzala pi'tvod všeliká duše i svťta i D minrga; .z ht7.ně pak 
a z:1nnutlm má pl'ý v ·e ostatní svr.· pobítek. Nebof z jťjích slzí 
IWÝ učiněna jest všeliká hyto ť (=.~::-í.x) vlhk«1, ze smíchu pak vše-
1iká. sv~tl,t, ze zánnutku v:·nk a teskno ti těle nt živlové vHovi 

-:2 ':l!)~J.r.t:d: ~~ ':1.~~:,~:.. ~7~~z.~~~ . Neboe plakala prý mnohdy a nnou
tila. se, že zustaln. o aaučlá v t mnu a prázdnu; nťkdy pět pomnfc 
větla, kteréž ji bylo opu. tíl o, zm-.·ttlovnla a smála se; clruhlly pak 
·Ua e, jindy opčt úzko tí byla v.'lecka bez sebe. 

3. A což d•íle 'l Z toho brzo nastalo truchlivť. a rozmanité 
hlouzn nl obrazno ti, ano jeden kaí<lý z nich jinak a jinak hrdě 
vykládal z jakého pocitu u z kterého živlu to, co jest f, ~~O'i:x , 
ilůvod vOj vtalo. Ale tomu nechtějí všickni zjevně vyučovati všech, 
a tu~bn že právem, nýbrž toliko ty, kteří velikou cenu za tak 
veliká tnjemství platiti mohou. ebot tato nejsou prý podobna 
oněm, o nichž ř kl Plht ml:: (Mut. O, 8.): "Danuo j ·te obdl'Želi, 
darmo dtivc 'te, " nýbrž ukryt:\ a podivná i hluboká tajemstvl. ktcrn 
za velikou cenu liimilctlm se podávají. l~dož pak by nedal vše, 
co má. zn tu, aby se dO\' děl1 jak že ze slzí Enthym' ·e r zvrl n -
něho aióna povstala moře a. zřidla a řeky .a veškera vlhká by
tos~, a z jcjfho smíchu svl'tlo, a. ze tra htt a. ť12kosti "elid tě
le ní věta živlové? 

jmeno nebylo ne.r.tH\mo tatrým, dotvrzuje j (•4lua vMtba Appolln. Klarsklibo ml ... 
ji i tnkto: "Věz, že Bfth mj vyšší v§e ·h věcí j •st J a ú." I Diodor ' i kul ký 
p ví , te "Mojtr dal Židům z úkon, j€'jž otl Dona J aó o driťl {Mi gn c 
fotr. 1392.). 

1
) Že vš liké vMnň v nP.vt>,lomoflti se za.kl{wnjfJ a se zatťmnf;nfm, až 

i o lnntim rozumu pojt•ny j 01, i v ro4:ll \ll n hody uvrhl\iiJ - to pádem 
7-hlouiHl • ofi • h1 lěJi nká~nti a vyli'"iti Ono tikovó, ja.koi i -wy větliti 116vml 
lt!bo na s titfl. 

:r) t. j. J{ri tu. 
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4. 'bci pak i já nťčfua k pl dno ti jejich }lři pHi. Yida. 
totii, že n které YOdy sladk~ j ou, jako prmuenité n i'il:oé a de
·ťoYé a jiné, mořské Yšak slané tn -:ím že nrpocJu1zejí ,·šrcl\)· 
z jejích slz(, }>oněv::tdž slza dle jakosti ... Yé j t laná. Zřejmo( 
tedy, že slané vody ty ze slzl povstaly. Jlodob:í e pak, že octnouc 
se mnohdy v strachu a úzkosti, potivnlfl • téi; protol. i )z tll 
jejich podmínky za to m 't i, že J>Och.tzej í zřídla n ř ky, a jiného 
sladkého Yodstva jest, z potu j jílto. Ncni zajist • vH·e }lOtlobuo, 
~ y ježto j dna jest jako f lzi, z týchž p -:1 · j dnak oln , j dnnk 
slad k~ vocly; p{ldobn j .7:i zdň s býti, že jedny jsou ze slzí, jedny 
z pvtu. Když J)al~ j"OU i n ·ktcr> t ,pP a ·paYé votl)· na tom 
.. vťt~, tut ty s:1m si mysliti mu í"- co dní a z které ·•btky tyto 
vypu ·tila. - TnkoYét OYOC srovu:ivá se s IJOdminknmi jejich. 

5. Když tedy ta j cjiclt mntkn "'~mni trastmi JH" ~-In n s třži 
vynikla, jnln. pr,v se yz ~Yati svčtlo t , od učhož byla ~m ''lěua, 
t. Kťi ta.. Teu e l,yl již do Pl rómy mln·~Hil a pak m~ ·ltt , jak ::;e 
})Odobá, podruhé dolů se spu títi, l>Oslal k ní Pnraklétn, t. j. pa
~itele jemuž byl Otec dal yficcku mo a. jehož pan ·tví Y~ecky Tlíd 
}lOdrobil, jakož I odolmč i ail>nové, ~by ",. ll v,m v tky YČ "i ·h· • 
i·en • yly, ,·idit lné i llQYiditeln~ TnínoYé Bož t\"n l) r an tva . 
(Kol. 1, 1 . . Posl:in pal\ j st k ui polu ou,· k ~mi obě an
lěly. Al h\ A hmuothn, ul k i ho, lll'jprv 1•rS• zahalila ť 

rouchem }11'0 stud 1wtom }lrtk, uzř v~i lto s vc"~k rými j ho daQ 
:t mělivši se jťho se zjer •ním, ··.žcln. mu vsti'í ·. A onen prý 
tvořil ji itt\·arem podle Jmzuaui~), n uzdravil ji ode strastí jejith. 

A však n •o llou il je ocl ni tak a hy d•ilc ji h nic nedbal nebylo 
t tiž lz je ~ahltuliti nnpro to~ jako u prvoi [ ofi ], }lOU •vt,dž 1 ~·ly 

~e již njnly a zmocnily) ; n -:brž ktlyž j byl odloul:il, smísil jl• n 
ztužil a zm nil je z net~lť né vn: n ~ ,. nctčlcsnou hmotn 3). Potom 
je tak pii~IH obil a tak n'u })Nr z H ~ť jim , .... tÍJ)Í], n ~· Y 1 u
čeuiny a těl sa pi··~ly, tnlc že pov t~\1)' clvr i)Oll taty: jedna zlá 

J) ' lovo ~Uo.ž:..tvo." ntonal•·z~ t~c n v. Pavla; YalC'ntinovci je pHtlali, mín1ct• 
t{m ]) mitll'gn, Audely n Ard1nntlčly oi~.:f o,;mi ; tn(ti · v·ak, te j on Zl) ~:>o
beni tll Lrozu ''Yě ~f ·h aióníav, jC'ž zo. lm hy pov~ovnli, i těmtn hož.std p ·i-
soudili, za aióny niž ~tho th·nlm j~ I'O~nžnj•cc (.Migu~ 5tr. . t•ozn.). 

') T. j. tnk, že j iz n m'ln. jen t lW poui.J ' ho ll)'tn (lJ.6(t-w~~·~ :z~-;· c~:;~~·~ 
njur2 i útvn.r po\'ttlomí a 1•ozr1ávání (:1.. '1.. -;vt;•-;~v ). 

:1) .. ' t, tělcSDou unzý ali (i llos.tici lnuotu tllc >Jutůnovy školy, jclik ž hmotu 
si pře( ·tu,·ovalí ."u jako ·ti t t ·nm," ( ř.:~t~'l :t.x! i;L:F'f:·1 a d li kl! ho h'll u 
schopnou ( ~~z:.;J.t'IX'I ~i7~'1 11.:.(9:(v , ,. h~.c;tn t c>rly hy SC' mohlo Nci lll'll

tvor nou. 'elt'so ltnk jes om~zt'no jjstým útvart'm ft,rmou) n slowno z část('k 
( a'.N,9'!-:~·1) (Migoe &tr. 4R9 .. ). 



I. ku. 5, I. J<~.k byl 1 c.>minrg ut\"ař n. l á 

z vl\ ·nr, n. druhá, utr·peuf podrobená, z užebno ti· a proto prý 
pasitel s mod trořil 1

). Ta pak Achnmotha pro::těna j ouc sv 
:-trnsti a pohřižujfc se radosti v h1etlčnf na ta svčtla ,·fikol něho 
t. j . ua andNy jej provázejfcl, a touhou z nic.b~ jak oni praví, po
čnvši vydala ovoce jim flOdohné, t. j. ))lorl cl uch o v u ý, učim.ný 
tlle obrazu pnhodčicb Spru itelový<.h. 

Hlava V. 
ntn1..ř ní D miurg. ; kdo a jak~ b)·J '! D~ lť pu od c·m v ech ostatn ťh ,·(.ci 

~tímo 1,1 r<'•mu. 

1. KdJž tedy, jak oni J>raYi, ono tré pov talo, jedno z ·hl> ní, 
hmota totiž dnthé z toužebnosti, co totiž jest du ~·evuo (t•sycbi<:k ·, 
:~ ~:.zt1.=·~)!! , Uetí pal· to, ož ona byla ,·,yplodila, co totiž jest 
du hovno :-: ~~~:..:J.=-:7!z.6·, , jnla takto thhati tomu Y ·emu tvar. 
AJ to tiucbovné u mohb ut\':-ti"iti ponč\'ntlž stejné byto. ti bylo, 
joi·éž onn. I jala tnl.iiti llu eynou }'Ofl tatu -:ř,; •1'JZ~Y:Ij; 
~~~bc-.;) z toužebnosti její po,·stulou a vy,·ed1n, emu od pn itele 
se unučil:t 3J. Nejprré }tal· u vaři]a z du-:eYnt' 1> dst.aty otce :1 král 
Yšedl \'ěci, Dťloliko ·tejuou )1no f s ním mnjí ·kb, to je ·t cluševných~ 
j<'Ž totiž pravými jmenují" , n1e i z utrpcnf a ltmoty {}Ovstalých, jež 
t, ké 1 vými zovon. Neboť ten pr ~ ' ' ·e ky yez lejši věci uhařil, j a 
nevlodomky od .,. ~ mat i • puzen, pro o:ci mu l'řikl<idnjí ta]\~ roz
ličná jmcnn: l\1 •tropator ('h;:;:::r.i:tl)(:, l\Iatčin otec) 5) a Apator 

1
) T. j. tom tu·ý jc\·ila h'ur~i pit obuo ·r ::,pa · itť'Jo.,·o. 

,) 1'0\'D. I. Kor. ~, H. a j. 
) 1'. j. nl>y t\o.r ten m.•Lyl tlle hl tu, nh· i dlt! 1, o · č tl o mI a 1• o~ uf\

.,. :'i.n f; iz 4, 5. 
~) Ten nál.tlcu pochází od stoupcnr.t ]>ythngot'O\' . ch. rrthafTorOiCi 

t'OZť'zná.vali dvoji ptivod včci 1•-·íro•lufch : j('Mn dobrý, i svť.tlým a (U'D.\•ým un· 
zvaný, aj 1l n zlý, temným t 7. o.l •výw ř • ~ený. l,on '"ivall.ž tedy du!Pvnli byto. t 
z t.oltžebnosti po dobrém původ tmla~ zn tlohron - prn,·ou ji po,·ažo nli Yn
lPntinovci ; ale že llutata uno))nk z bázn~, zánnutku, úzkosti - zlých vA "ui po· 
vstala, za zlou - le .. ·ou ji poldácbli. Y(tbc stah tranu pravou ~u. Afo. tnou, 
lťvou za ncij · tnon měli. " l'ro •. ke '' ~cmn ,·ykročnje! pnwou nohou, nby ti 
nic n lJylo .icl ?" ttl!c IW Ju\'t•nnl. • .'nt. X. { lign tr. 4!1 .) 

1
) Tak nazývali Chahlrjiití nmů1·ci }ltt mlc<' Tšchomlra - jnko rodi~ m 

i ro1Učkou v ť'ch v d. Tak rfeul! J,l'je: " CJ•ornšitelný J\letropator (1\l<tti
Otčt'}, j nt nn mysli v · ecl<o přemitáii, j o i. houři vl:'ulnť ·, a t. cl. (Klem. Alex. 



16 l. kn. 5, 2. 3. Demiurg nefědom~·m pťlYod Dl ' ~ech věcí. 

r -\-:.irw?, Bez otce) a Demiu (l-r,~:)J~(;;' l .. ňsobitel TYtrce) 
a. Otec; věcí pravých, t. j. u evných, otcem jej zovou, věci pak levý h, 
t. j. hmotných, D miur em1 všech pak vesmtls k1·álem. ... ~ ebot kdyi 
tato .nthymési 1

) ' 1šccky věci ke cti ai•)nQv učiniti chtěla, vy
,·edla prý, i vla tni\ pasitel skr~e ni, obrazy jejich. Ji totiž samu 
zachoval v o raze neviditelného tce, nepoznánu od Demiurt--a tohoto 
pak v obmzc yna jcdn r()zen 'ho, v obraze pak ostatní h ai • nův 
:uchanděly a anděly od nť o poclu)zťji f. 

2. Otcem ted' a Bohem praví jej bJ~ti tčch v í, které jsou 
mimo Pl rómu, protoi jť' .. t }lflvodc m v · h v i, du-;evnýcb i hmot
ných. Nebot když prý (l\'é podstat mC:euých rozloučil a z netě~ 
lesu ~ch tělesné učinil, tudíž způsobil i ''ěci nebeské i zemské, 
a tal se tak zpiisobitelem včci hmotných i du. evnýclt. pravých 
i lev:)•cb, lehkých i tťikých, v.zhfiru s vzn:i ·ejfcich i clolfi tilmou ícl1. 
N bot prý vzdělul sedm ro ne e ., u:ul nimiž, jak praví, Demiurg 
byclli. Protož jmenuji j 'j llebdomas ( edmice) máti pak jeho 
Acllamoths sluje jim Oo-<loas co~mke), ddíc po ··et pr\"OZplozcné 
v lercímě a pftvodni Ogdondy. 4) tčch edmi n e leb pt-a ví, Žť 

j~ou rozumná ~), a t>oklriclaj( je zn nnděly a tal{ ž že i trn I>e
mim-g ·1m jť an li:· lem Doh\l pod bným, jakož i Ráj (-:b·, "-:l?i~~t~~·~) 

nad třetím nelwm j oucí podle mo i čtvrtým nr ·.hamlNem, a z toho 
J~l'Ý Adnm, když tam me~l al, něco vznL 

3. Tyto pnk vl'·ci }Jrý t n D mim-:.' ·e domn(v, 1, že lim 
·ebou způ ob! al učinil je, jelikož je Achum tha vy'/ dla. ~ .,.ebe 
})rý učinil , nebe neznnje ; človťka utvořil, neznaje človč-kn; zemi 
ua jevo vync 1, ncv da o z mi ; a tak ptý při vš m, o činil, ne
znal obrazů (:X; ·~h; 3) ti'ch vkt, ktcréž činil, ba ani matei·e : 
u. sám prý s~ drnnnívnl. že oq jediný všhu jest. Př1činou pak t ~to 
jeho domn nky mnti mna prý mu b Ia, chtíc j ej takto povzbuditi, . 
jakožto hln.,-u a pfivod . v)·eh bytosti (':"tj; ~~tx; ~::,:tx.;) a pltna ''Š ho 

Y. 'trom. tr. 608. \")tl. Mit!D ova.)- itckum llnk slul m b·opatorcm u1atčin 
o tec, a tiu1 smyslem jmeno to dávali .nostikol"Ó J)('mim·J(ovi, :io byl ot ('tn 

přirody, matky vš<'ch vě ·i. - A. pat o r mu pak iik li, p nčva,li hyl z .Adta
mothy be:~; ot narodil, jakož i bájcli pobrllu' n Vnlkú.nu, jejž byla Jnu() )l(t

dolmě bea ot c porodilt • 
•) TQti~ A hnn1otha. 

N be a :;r:n nntlčly poJ J:ldali au• llroto. ic je Jz jeuom clnchcm )lOjati, 
U); br~ i.c am rozmm·m ua.dáull jROn o•l nnd ·1 jsou ríz n 'J'ak i · j 
ua.d třetím n bcm unú-di iíc itvrť m n t'lúlem ··' li nrcba.mlOJ m jPj n:l.?.ýv H, 
mimo tfi z pí ·em zn;\mú, to : Mi lmcln, Ottbrirl n R. farla. I t<l vv.ali 1.e 
ikoly l'lntonik av, Y.e m•b sa du§f ro1:nmnnn opati-..nn jsou, tlnmnívnjidch-

3) \'iz Bvl"chn od t. 1 • 

. ' 



L kn. ó, 4. 5. l•uvCltl bytosti dll! m .J živit\ tclesn. a člověka. 17 

puso enf. Té mateři též Ogdoas říkají a Sofia a Země a Jeru
salem a Duch svatý, i Pán - rodem muž kým. A ta prý ddf místo 
sti-edni, a jest sice nad Demiurgem, ale nlže či kromě Pl rómy 
az do konce 1

) . 

4. roněvadž tedy pra.vf, že podstat.'l hmotná ze tří vá ':ni 
pmrstala, z ázně a zánnutlm a úzkosti, chtlji tomu~ .že z bázně 
a touž bno ti původ svuj (n;'~ 7j7t:A::t·,) mají bytosti duSevné, {1. 

. ice vznl pt·ý Demim"(Y pl'1vod sv'Oj z toužebnosti, z bázně pak vše
liké o. tatní byto ti duševn ·, jako d~e nerozumnýcll živočichův a 
zvffu.t a lidí. A poněvudž prý emitu~ ten příliš slabý byl , aby 
poznal něco ducbO\'né]lO ~), uomnival se, že on sám jest Bůh a 
že blá al skrz rorok ·: ,., tl Bůh a mimo mne nikdo 1'4 (I . 45, 
5. 6. 4 , 9.). Ze zármutku, uči, že povstali duchové nepnwosti ; 
odtud prý má pOvod d'ábel j jž i Kosrnokratorem K::;~J.=~ťr.w?, kní
ž t. m, vladařem toho světa) jmenuji, i ď~tblové (i anděl )3) i vše
liká du ·hovná po•lstM.a nťpravo ti. Ale o DemiurgQvi praví, že 
jest S)'nem jejich matl{y, Kosmokrator pak tvorem Demiurgoyým. 
.. ten Ko ~mokrator zn•i prý v · nad sebou j oucf, protože jest 
•luchem ncpra,·osti · ale Oenůur~ je n zná jsa bytosti tlllševnou. 
l\láti pak jejich bydH prý v prosto· naůnebe. ké, t. j. ve střední; 
a Deminrg v nebeské prostoře, t. j. v edmici ; Kosmokrator pak 
v tomto sv t • lta:šťm. Z leknutí }lak a z úzkosti, jakožto pocitu 
méně ·lechetných, povsWi prý, jak .i me již řekli, tkl sní žiYlOvP 
tohoto s ěta ~ zem totiž ze stnvu I knuU voda z 1umtf báznc 
[ slzi], vzduch pak z usedlého zármutku ; o eň konečně, tak u i, 
jim všechnc'm vštip n jest ve smrt a záhubu, jakož ptj i nev •domo t 
v těchto třech vášnich skryta. jest. 

ó. J(dyž byl tedy tento v~t zptlsobil ui':inil i člověka zt>m
sk 'ho, nikoliv pak z to uch zem· , ni z podstaty n viditelné, 
vzav ji z plynné n tekuté bístky hmot , a v toho vštípil duše
vn ~ho 4). A trn prý jest ten "dle o razu a })Odobcnství" způso

bený; dle obrazu totiž jest hmotný člov•k přibuzný sice, ale ni
koliv té ž bytno ti s llohem 5) dle podoben tvi pak prý je .. t du-
·evný, }Jročež prý i bytnost jeho, že z duchovnébo výplynu pochád, 

1} T. • u nebo svt~ta i pnk }lř~j<l• do l'lt•réuny ; viz h1. 7. a Jl . hl. ~

') Pro svOj piivod })S chJcký. 

I) To urni v ·m Jlt'ť'klndn lat in k •m. 
4

) Podle KJcmcn a AJ x.. jC'st t m roY.um •ti d u I i , kteni vink hy ln. zC'mskiL 
a lmtOtná a llruoromn · swjn' bytn'l ti dusí zviřnt. 

'') r.mi~em toti*. 



18 l. kn. 6, . Původ člověka ducho...-o. 6, l. o pásy schopno. 

duchem života. e nazývá. Později pak 1) byl prý odfn " o dě\' kož-
natý, což j st tato smyslná plet, jak oni praví. . 

6. Onen pak plod mateře jejich 9) Achamothy, který vydala 
násl dk m vébo pati'-ení na anděly, priivodčí Spasitelovy, a jenž 
t ťž byl s matkou bytnosti, d hovn)\ i ten prý n znám byl D -
miw-govi. I byl prý v nťj vložen tajně, bez jebo v d mí, aby 
vpu§t n byv jCm v du i od něho pocházející a ve hmotné toto tělo, 
v nich jako v lfině mateřině dospěl a vzt·ostl a schopen byl při

jati dokonalé Slovo3). A tak prý se nevy lovitelnou (moci a}') pro
zřetelnosti stalo, že Sofia Demiurgovi aniž to znamenal , ,. típiln. 
potu s tím vdecbnut1m i člověka duchovného. Nebof jako neznal 
mateř , tak neznal ani semene jejiho ; a to pak pokládají za 

írkev, vypodobúujici Círke' ' hořejší. A za takového mají č1ov~ka 
mezi sebou, tak že du:i maj1 od Deminrga, tělo ze země, pl ť z 
hmoty, duchovného J)ak člověka d matky Achamothy. 

Hlava Vl. 
Jak si nostikové trojího člov&n. myslili ; j k učili ~ jim Llobré skutky konati 
neti'· ha, a 2e to jenom katohkt'lm náleží ; oni že n mohou žáduou uepravosti 

se p sl..-vruiti; ohamé jich nrprAvosti. 

1. Z tohoto h'ojího tedy, praví, že co bmotno, jež i levým 
na.zývajf1 nutně zahyn nemohonc žádného nádechu nepornšenosti 
pojati; co pak du vno, j ž i pravým zovou, p n vadž m zi dn· 
chovným a hmotným postaveno jest, tam prý se pon se, kam se na
kloní ; duchovné kon čně proto jest sesláno, aby zde s duševným 
j ·ouc spojeno uzpusobilo e, pol nýrn tfmto obcováuim hyv.ši " · vi
čeno. A to prý jest 71sUln světlo světa" (Mat. 5, 13. 14.). Nebof du· 

J) 1~o 2púoba.néo1 Wít:hu totiz. 
t) O wm pravi hl. .m nt AJ x. 2 vntbněji, "te b 1 hně ruul lsk~ a du

chovně od ofie v tl · · druna t jn • vpu!těo \ aby d~ ta rozumná a nebeská 
n by ln prá7.doa, nýbrž ducho,·ním tukem naplněna." (Kl(\Jn. Alex. X<'. Grab vn 
tr. 78~). 7!t7., Mim str. M l.) 

3) Posledni toto ovo v i' ckém tu e sice uena ·hů.zf ~~cY.Ýjv de; 
-:~ój ~'A~lo~), nle ~ je přidati mU ží, jde j dnak z lat. pi•ckladu (&tl 

tts ption ru perfc<:tae rationis), jC'tln ?. citátu Tertullitl.D0\'0. (jenž m{ato 
ratio má ~rmo)~ jednak z m1sta. rovnobčžnťho TT. 19, 4. 

4) Ta..W lova echázt>jf v ř ck~ t xtu. 



I, kn. 6, 2. Kdo dnšcvným a kdo duchovným. 19 

še ně potřebovalo i my lného C\'ičenf, pročež prý i sv t z.piisoben 
jest, i Spasitel přišel do duše\1lého, aby je, j oucí svobodno, pasU. 
Od toho tedy, co spasiti chtě, pn·otjny 1) na e vzal: od AclJa
mot.hy duchovné, od Dcmim oděn byl duševným Kristem, a od 
řádu spasného 2) opatřen byl tělem podstatu duševnou majícfm. 
a nevyslovit lnou umělosti tak ustrojeným, aby bylo i vidite1no 
i hmatno i schopno trpěti. Hmotného však prý ni na n piijal, 
nebot hmota nes bopna jest spásy. okonúnf pak nastane až prý 
utvařeno a zdokonaleno bude poznánfm v e, co duchovno t. j. lidé 
duchovní, kteři mají dokonalé poznání o Bohu a ti kteří od A ha
mothy jsou znsvěccui v tajemné učení; těmi pak se sami býti 

• praví 3). 

2. l.Juševným pak c,·ič ním cvičeni prý bývají litlé duševní, 
kteří skutky a ltolou věrou s ubrzuji, a dokonalého vozn:ln( n 
mají. Těmi pak prý jsme my círke,,n i. Pročež i hlásají, že prý 
nám sice <lobl'é skutky potřebny jsou, jinak prý nám n lze spasenu 
býti; sobě Y ak t'Tdi, že o i nikoliv skt·ze skutky, al poněvadž 

pi'irozen ducl10vnými jsou, každým způsobem a dokonnle spaseni 
budou. l\eboť jako co zemské jest, nemiiže býti ú astno sp..isy, 
(uejsou ji totiž, jak praví, se 1opno : tak i co ducboYno j t, a tím 
cbtějf oni f:tami býti, ncmíiže propadnouti záhubě, byt i jakéJwliv 
sk'"lltky pňcba1i. Jakož prý to 'ž zlato"), Y kali -:ti položeno jsouc, 
kriísy své nctrat1, ale svou přirozenost zachová. protož kal zlatu 

•) T. j. porlstatn~ Mstkj. 
2) Přizp solJen mN lJj-ti S1u•sitel i dle uoetik6 tak a opatřen vsím, 

čeho b • l)Oti~hi bylo k vykooánf spásy lidského pokoleof, čehož počátk m 
a zAkladem hylo jeho se vtt-lenf. Sv. tcflm slulo v§ecko, co 1 án na světě 
konal, čemu učil, <' tr}1l.l p. o~~~VGofJ.t.X t. ~; cwn;F~~~ urlenim- zf{zťním 
spásy, řlidem spasným, tn·oto fc ll)' o od počátku tak od Boha. ur no· a v po. 
do\mém smyslu slova toho i S'.de se ulf A. 

3) 'ok dl latinského; dle i k "ho pak hylo by takto: nt. j. lid du
ch vni, ntnjicí dokonalé poinúní o olm a o Acbamotltě. Ttimi pal<: jsou, jak Olli 

pmd, ti, kteři v ta.jemst\i znsvěceni jsou." - J o \'Úbec tak i prrn kacíři zn. 
~'·1 · tni miláčky Dožf se vyd,vali, ·s u e i sn'Ch vnnon moudro i na dAni, 
i svatosti livota ee les~'llouce. 'alcntiuci zťjmcna o sobě pmvili, Žf' jsou 
"dokonalými semenem y lenj•m" a "že muji rnilosť 11řfmo s PC'b 11 
vy n a spojet1l n vyslovitelného a nad \ie p ~ut nod.ní v2nešeného po
cházf" ·i f ·" prol!cž })Ij· "i toto sp ~cnf vllly ro7Jimati Jlo,·inni j ·ou." 

4
) eo hrozný blnll, ž všrlikP '·iny lili k{) j ott Jho ·t jné, a dolJrota ji h 

a neJ•mvost un p ubc'm domn ~ni se znkláll , hyl ·koro riem nostik tnl spo
Jei·ný. l<~pifu.nius zn puvodn jcbo J•oklMA Karpokt ta. (viz hl. 25.), lt- neus pak 
' j při ~i tA ji.ž ~.imon vi Konz btfku ( •i z hl. 24.). Z t ho )ze vy vtitliti vA cky 
ol• voosti, o nich;( e (h\le a v. Otec zroiiLuje a tt-ml)ř jenorn n.<tpo idll, AUtě se 
toho ludn buusného. 

2* 
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nic nem~že uškoditi: tak prý té2 oni, b:yt se v jakékoliv hmotné 
~iny pou~tMi, nic nebývajf poškozeni, aniž své duchovně pod taty 
pozbývajL 

3. Pročež i nejdokomtlejši z nich bez b:lzně p:išf v ecky 
zakázané n pravosti, o kterých již pfsma Gal. 5 21.) ujišfujf, 
že "kdo j ~inf, královstvím Božhn vládnouti nebudou." Jídaji 
totiž bez l'ozdílu z toho, co se obětuje modlám 1), aniž za to maji, 
že se tnu poskvrňujl, a scházfvajf sé první k slavno tem pobnn
skym ke cti model lav ným, tak že se (někteří z ni h) !2) neva
ruj f ani Do hu i lidem nenáviděného cliyadla , zápasů s divok)~mi 
~elmarui a \'ražedných soubojů 3). Někteli pak i pá~f tělesné roz
koše bez míry 4

), řlwuce, ž co t "les no, se dává těle nému, a co • 
duchovno, ducbovnému. A tnk někteří tajně smilni s ženo mi, kteréž 

d ni h nauce té uřiti se dávají, jakož čosto ženy od n~kterých 

z ni svedené, později k cirkvi lloži se navra.cujíce , nůtno jiné 
bludy i z toho s byly vyznaly. Jiní pak i veřlljnň beze stmlu 

1) Již na sněmu apoštolském ( k. ap. 15.) ., (tVn.hu vznta otá.zk.1, zdali 
kř canfim dovoleno, poifvati modlo.Uttvln a \'Zlůedem k zá.knzn Mojžišont 
tll. 84, ló.) O(lpovedíno pobanoki·c !am••m v Antiocl1ii: " by te s 2k~ovnli 
od věci ollětovaných modlám 11o t. d." , v. Pavel maje v tét ž přic~ině pou ··iti 
Korinf<llly, z toho hledi~tě, l modlo. ncn{ nic, poiívati 21 :t.et'tvin ulodlám 
obětovaných celkem n~aka.r.t~ť, a~ n ěje-li se to při s mé ob -ti, a mMe-li 
e jinde díti b z pol10ršení (I. Kol'. 10.). Jej. ( 'no tikové na sv~m stanoví kll 

}JOilmiu k těcl1 ne· tňlí, modložertviuy bez rozdílu a ohl du })Ožívali, o. takto, 
jak praví sv. Augustin (De haeres. cap. 6), nani jiných pohanských obyč jit 
se nic nezdrželi." :rov. Zje'l. 2, 20. To činili za dobrým dť\vodcm, aby tot.i~ 
v nll.Btalt'm tJroná.sledovánf nebyli 2:a křesfany povnžová.ni n mukc\m se vyhnuli. 

~ Tato slova sch zrji ~ Jat. přckl. 
:s) 1\linf sv. lrt>ncus netoliko zipasy t. ř. gladiator6 butf s scb u vespolek 

Wlebo s divokou zvěd a?. na emrr, al i jjné hry 1• hM kt'! Ye Ja .. ·n ti h llílv 
a zbo.žněn ' ch fsařli provozované, které v. tcovl: věl1cím vždy pňsně zakn
zo\'ali, jm<'nujfce j ,, f nepmvosti pOtlpul m, ~lých žádosti 1,odnětem, morem 
a ntíkH.ZOn obcf, zřitlly rie h hlich• , tu~li těm ohavno ti, c\·P li t{m n styda
tosti, diluou prostoptanosli, 1Učivon Yýhnf nall Jonskou. " t'bot uavyldost, na 
l•aoebnosti patřiti, vzbudí i žád ti jich nůsledovati ; oř.ima z~jisté j:\ko nějakými 
okny všeJikit téruěf oepravo e v duA.e o · e vlétú, je (\ráždf a podnilcujfl a roz
paluje" ( 'v. Jan Zlat. llom. . tle po nit., hom. 6~. acl popul.). "Nic se u nús 
ani nepa.t.řf, ani nemlnvf, nni nedbá zb silostj zé.vodiAtě (drku), o.ni ohavoo ti 
div tlla, ani krutosti zápa~1 ani marnosti v hjný h procházek," di velmi 
6lručrlě T rtulllan (Apolog. cap. 88.). 

4} Kdo o ůivíi, jak motná by bylo, aby 1id rozumu( v takov m kať.ti 

v§~ch ohan~ostf se válcJi, jnko tuto a sťmotamo sv. tec v lotýlcá, J•!t,ifnnin~ 

rak obSlrn ~~ vy isu"e (haer. 2f' .. ), pomni slova sv. Jeronym (in . 9.), io 
"t t.ko lz naJczti ka ře, an by miloval či to u." Sv. tco ohavnosti ty 
zfljmcna UV'.idfljf. 



• 

... ., 

1 kn. 6, 4. Církcvnikl.im dlužno jich se ""Y tHhati. 21 

ženy, do nichž se zamilo,·ali, od mužl\ odloudi\·še sobě za manželky 
pojímají; ji nf op .. t, jenž velmi važn zprfa si počínajíce předsU
raJi, že s Jůmi jnko se sestrami bydlf, Lyli časem projeveni, ježto 
s stra od bratra otčhotnda. 

4. Ačkoliv pak jiné j tě mnohě hnusně a bezbozné činy 
})á~í, osupují se na n~s, kt řiž z bázně Božl s varuj~mc hřešiti 

i v myšlení a "lově, jako na hlupce a ne,·čdomce · scb pak nad 
mlrn ''ynášejí, nazý\'njf e e dok ua1ými a m nem vyv 1 ní. 
1\fy prý jsm obdrželi milo t k u ž f v á nf, pročež nám i o dej m ; 
jim pak že milosť n:Heží jako vJnstní majetek seslaný jim shůry 
od si'tatlm ne''Y lovit něho a nad v. e pojm no\'ánt vznešeného, 
protož jim prý i přidáno bude J). A za tou pličinou jest prý jim 
v lik.~m zpusob m tajem tvhil sňatku toho o frati. A k tomu 
navádi•jí nerozumné Jidi, ' 'la tními ·Io' 'Y takto mluvíce: · nKdo ve 
svět jest, a ž ny si nezamilo\·al, tak ž, on a s jemu poddala, 
n nf z pnwdy, aniž ))ravdy dojde; kd vsnl< je t z c světa a žen~ 
se }loddá, nedojde prnvdy, JlOn va<lž v žádostivo ti vé on se ženě 
pO<ldal " !t). P t je t prý nitm, jež du evn ~mi a z tohoto světa 

J.Ochrizcjicfnů nazý' ají, zdrž li,rosti a dobrých skutkň. p třebí, a.by-
bom jimi se dostali do stře.dn1ho místa; jitn \'šal< duc.bovným a 

dokonalým, j. k se .zovou, nikoliv. Nehot nevedou pr~ skutkové 
do rlct·(ímy, ale símě, ježto ,·ypu-:těno z nf byv:i nedo pěl'-, zde 
k dokonalosti dospn·á. 

1) Narážf se na I4uk. 19, 2*). 
'l) Rozdíl ten kladou bhulai·i dl slov Pt\ně (Jan 17.), a jak ohavnl! ho 

ke své mrzkosti zn užfvajf t Sntysl toho nesmyslného a Lro7.n ho bludu jest: 
Tvrdili V aJ ntinci, !e jsouce <lucbovnými, semenem '')"'olcuým, a nik ll z tohoto 
s ·w., ačkoJi v tomto světě, žádné p kvrny nezalcou jí, byt i s be více a všem 
skutkdm smilným hověli, aniž pak žádosti osti podlébnjf, pevně jsoucé pře-

dteui o SYé dokonalo ti, a tak te pfť!l decko k pravdě a spáse drn~ pěj(; 
aJp druzí j ouce p uze duěe·mi, b z duchovného setnent', a z tohoto světa 
takovými skutky bývají poskvrn~ni a přemožrni od své !á.dostivo ti a témět 
spoutáni a potf ni od !en, tak že k pravttě přijíti nt>m hou, t~m dy f.e j st 
v.drželivosti potře}!( (Dillht& u Migne Btr. 509.). 
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Hlava Vll. 
Ktlyž se ~llokonali v6ecko símě, v~j<le matka Achamotha s ůuchovnými syny 
t.lo Plerómy, Demiurg_ s dnfievnými ~o .místa. stř _dn~o, čl!~~ ' k pak hmotný 
zahyne a hmota shon. Jnk rouhav n · no o vtt-lem s 1\nstn z I. po.ony 
Marie ; jak rozli~ovano proroctví 11. "Ykl t.láno jich pu od; o hrubé n ědom ti 

Demiurgov . 

1. Ai. pak všeliké slmě se zdokonalí, t htl<iž prý matka jeho 
Acbamotha, pusUc místo střednf, v ·de do Pl rúmy a. 11ojm ) svého 
ženicha, pasitele, ze všech povstalého, aby e stal si'latek pasit le 
e Sofii Acl1nmothou. A ti jsou ženi h a n v ~ta 1) , komn" tn pak 
sv~ t bní jest celá Pleróma.. uchovnf pak lidé, svl lmnvše duše 
a tavše se duchy pouhými, bez přek,ižky a zpt sobem neviditelným 
vejdou v Plerómu a. budou za n vě ťy dáni amlěliim p~\sitele pro~ 

vú.zejídm. Dcmiurg pak též toupí v místo mateře své otie, totii 
ve st1-ed • a duše spravedli výcb, i ty odpocinlm dojdou v místě 
stř dn,m. .1. eb t prý nic, co duševno, v Plerómu nevejde. Když pak 
se to talc dokoni.\, tu podle je.ich učení vy ·lehne a vzejme se ohe1a 
ve světě krytý a ztrávi všeclm hmotu, a. ;ám ní zah ·ne a v nivec • 1 

se obr ' tL O tom však, praví, emiurg ni· prý nevěděl pl-e<l příštím 
pasitelovým. 

2. J out pak, jenž tvrdí, že vyplodil Kri ta, syna svého 
vlastn,ho, ale taktéž duševného; o tom prý mluvil skrze tJroroky. 
A ten prý to byJ, kterýž Marií proš I, jako prochází voda trubou2), 

a na toho že s stoupil l•ii křtu ve zpfls bě holubice ten pasitel, 
který povstal z Pl~l'Ómy působením v ech3). llylo prý v -:a k v n m 
i duchovné ono simé Acbamothy. Pročež prnvl, že Pán náš z tohoto 
čtvera zpfi oben j ~ zachovávaje vzor té původní a prvuí čtveřice, 
totiž z ducbovného, jei bylo od Achamot.hy, a z duševnébo, jež 
byJo od Demiurrra, a z řádu pa ného, j nž byl dilem dle nevyslo
vitelného umění zpii ob ným~), a z pasitcle, kterýmž byla holubice 

') .~; an\žcji na llat. 26, 6. Tak kdykoliv o ženichu a nevěsté pía:mo se 
zrniimje, tof oni šibřiokáři k evérnu pa ·teli a Smii potwmjf. 

2) to.rý ten a rouba\j blud, jeho! b z m Ia jiz sv. Jan . 4, 2.) ao 
dotýká, drželi v· ickni ek 'O kacfii rr ocirkv . Zakl dá e na u~ ni, f.e tělo 

hm tné zlé jeet a neml\!e dojiti spúy. a tuclff nt'možno prý, ·by je byl Kristns 
Jll se vzal (viz nrchn hl. 6.). 

") T. ifm 1\. 
•) 'f. j. z těla, jeb.o! sv. Otec nt'jmenuje, snad proto I clle nÁhledu 
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naň sestoupivši. A ten prý zůstal bez utrpeni (neboť nemohl trpěti, 
že byl nepřekonatelným a neviditelným), a proto prý, když byl 
lc Pi1áto\i veden, duch Ktistův, k rý v něm uložen byl, peyč se 
unesl. Ale ani sirně od matky po ·házejfcf, jak prav(, nic netrpělo; 
nebot ani to nebylo schOJnO trpěti, jsouc duchovno a samému 
Demiurgovi neviditelno. Trpěl tedy podle nich toliko du ··e-Yný 
Kristus, a který tajemně dle řádu pasného zpdsoben byl, aby 
krzc něho matka okázala obraz hořejšího Krista, rozpiatého na 
Kříži, jenž byl i Achamothn utvai';J tvarem podle bytu 1). Nebof 
věeck ' tyto věci obl'azy on~cb býti pravi 2). 

3. Dnše, které mčly símě Achamothy, byly prý však le~f 
ostatních; proto i D mim-g, nevěda toho pri iny, nýbrt mysle, jeho 
pil obením že jsou takové, více nad jiné si je zamiloval. 1 vřadil 
prý je v p1·oroky a kněze a krále· a toto símě mnoho pr_. mluvilo 
skrze prorolcy, poněvadž byly vyš§f přirozenosti3). Mnoho pak i n~ti 
mluvila prý o vy~fch věcech, a však tak~ skrze tohoto a skrze dn v,e 
o<l něho pocházející. A potom ro7.vrhnjí pror ctví, stanovice, že 
někter~ řečeno je ·t d matky, jin od semene, jiné o(l Demiu m. 
Avšak i Ježíš poclobně prý mluvil něco z nadchnuti pasitelova, 
něco pak z vnuknuti mateřina, něco z Demiurgova., jaJc pruběhcm 
své i-eči ukážeme. 

4. Demim~ palc neznaje ty věci, které jsou nad nim, býval 
ice výroky tť.mi pohnut, ale pohrdal jimi, jinou a jinou piíčinu 

jim dávaje, bud ducha věštího (který také má v vlastni hnuti), 
'hn;'JI -''""'Xl rn J.,""JJ A,.;,."'" ' nnrl1e;l!;l A ., +A ..... ,~ "'"uXdn ..... o~H n ... ':- + ... v.,l 
IJU 4V ·~AQ.' vuu UVJAUJ' l'V\U -J""· /:).. ,. o YC ll'-' UVUI Q U Y"l ". ILioA 

až do přištr Páně. Ale když Spasitel přišel, poznnl od něho, tak 
oni praví, všecky vcci a rád se k 11cmu se vší svou moci přidružil 
a ten prý jest onen s tnf.k ve v. evangelii, jenž Spa iteli řekl 

{lat. s, 9. Luk. 7, 8.): "Nebot i já mám pod v011 moci vojáky 
a sluhy, a velím·li co, čitú to. " Týi pak zprávu světa povede až do 
povinné doby, zvláště pro svou p~ i o Církev, ale i pro J>Oznáni 
přicbystané sobě odměny, že se totiž dostane do přlbytku matčina. 

5. L1ověka palc stanoví trojí rod 4) : duchovný zemský, 
dnševný, jako byli Kain, A bel, Seth, aby i tlm uk:íznli 1< trojf 

nostikúv prý nebylo tělo Pán· skutečným tělem, nýbd zdánlivým toliko; 
pro el Pán ani netrpěl a.ni ~ n mohJ. 

1) Viv. &VTChn 4, 1. 
2) Věci podle \')'(lravovdní ma zde na zemi '"'hlé j11on prý ozuaky 

pňběhú ve výěinich. 
') Tyto t. duše. 
4) T nto trojf rod čili tato troji pňrozenOtiC yla podle Valentiu ft 
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přiroz no ti, n dl jednotlivců, ale dle pokolení. A sice prý, co je ·t 
zemské chýU se k záhub · a. co duše,·no, Yolí-li si stránku Jepší, na
lezá odpočinek v mlstě střed nim; je tliž ,·šak hot~(, půjde i to k sobě 
l'ovnému. O duchovných pak zárodcfch, jež Achamotlm. duším S()l11VC

dlivým oll počátku až podncs vštípila, učí, že byvš tuto vzd láni a 
vychoyáni,jelikož nedo. p ':Ji vypuštěni, později pak zdolconaletú udustoj
něni jsou, budou za ne\'ěsty <l<íni anděl m pasiteloYým, kdežto duše 
jejich nutně u Demiurn-a ve středntm mí t ~ věčného odpočinku naleznou. 
A mezi těmito duš mi opět l'Ozdil činí, řkouce, že jedny jsou pí'iro
zeně dobré, j dny přirozeně zlé; do br' totiž~ které jsou schopné, a br 
onen zárodek ptijulr, přiroz. nf! 11ak zlé niklly P•1t ono hni> ne1)rijmou. 

Hlava Vlil. 
Jak alentinci natabo ali v. pfs:mn, aby b zboinť smy' lenky své dokb8.li. 

1. Že tukové jťst jich učení, které nni pt·oroci nchJósn1i1 ani 
Pán nekázal. aui apoštolé uepodali, J\teré oui, jak :5e vychloubají, 
ve vš m u ad jiué znali, tou · z neJlsan ' ho a dl pii 'loví z tJísku 
provazy soukati usilujíc~1): hledí, co pravd jest podobno, buď řeči 
apošt.oliív, Lml' \)odobenstv( Páně, bud výroky JITOroků" ke svým '"Ý
rokl\m pii:íqn'i objtj, aby jich my enky llczd,Hy se býti n dosvěd· 
čeny, píi čemž poMdek a 1•ojenf l'(sem pi·ekráčeji a seč jsou 
lánky pravdy rozvazují. Pí-e azuji a 1)ř mN'mjí, a jiné z jiného vy

"·ádějice klamou mnoh ' pi·izpůsob né výroky áně u lživém spojeni 
vystavujfce !l). Jako lidyby někdo zák1adnf podobu lidskou krásného 

brazu králova od moudrého umělec z kamtnktt loženého 3) zrušil, 
kamfnh-y ty IJfeložil a v boi'il a zhotovil podobu psa nebo lísky, 
a tu je tě špatně esta\·il, potom 1)ak tlokazoval a pl't\vil, že ten 

v Adamo i v jedno spojena, al již v jeho synech se rozlišila, & tak potom 
ddy více buď ta butY no. v tom a v tom • ověku ne o 1•lcmeni prý p vl(uiala. 

") Obyčejné t.o příslol·i o h, ktefi Re o nCJmozné věci pokouA.-j i · u uás 
bězn{\jšf, ale ~boi druhu & smyslu jest : "Písek v snopky vá~ati.~ 

') Tak dle překladatele latinského. jont mlsto Go~~ četl <paV't'CÍo'!J.X':l -
klamným úkaz n1, eoi dob hodl k počfnAnl těch slátal' , jim! nebylo 
o zdrav(lU nauku a rozumný vjk d pf.sem, ale kteli se za obludným pf.ekm· 
CO\Iánlm pr vdy h.nali. (Migue tr. o21.) 

:~) Byloe u starých Řima.nu zvl •tě oblflJeno um· ni mosa ic.k , či 
mutivnf, t. j. vyldidati podlahy, stěny, stropy drobn)'m a pestrým kamcnírn, 
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jest l<rásný onen obraz králův, jejž byl moudrý znalec sestavi1, 
ukazuje ku kaminln1m · které první uměle · krnsně byl spojil v po
dobu l<nílovu, ale dn1bý šeredu v podobu psi an bo liščí přesadil 
a t~k by okazováním těchto kami11ku s pro té du .. e, nezn~1ci tvář
no ť lir:lovu, ldamnl a přemlouval, že tato zpotvoí· uá tvář liščí 
jest ouen krásný obraz krnlfiv: pod bně oni babsk bájky při plá tajíce 
a palc výroky a prl'lpovčdi a podobenství tu a tam utrhujíce, slova 
Boží svým bájk:ím přizpú biti u iluji. o oni tedy k tornu, co 
uvnitř Plel'•) my jest, piizpu ·obuji, o tom povědt'li j me. 

2. o však ještě k tomu co vně té Plerúmy jest, I>řizpO-
:~obiti hl i z pí em, jest toto: P<ín prý ?.a poslednicb ča. d světa 
proto přišel trpět, nby naznačil utrpení, které po 1 dniho z aiónfiv 
potkalo, a svým koncem zjevil, jaký lwnec pfisob ni aiónuv miti 
hude. I vyk.Mdaji, že ona dvl\nnctilctá divka, dcera přeůstaveného 
školy židovské, kterou PLin })řistoupiv z mrtv)rch vzkřísil Luk. 8, 41. n.). 
obrazem j ·t matky Achamothy, kter sž jejich Kt·istus roztáhnu v se 1

) 

podobu dal, a kterou l\ uzna.men:ini ouobo světla přivedl, ježto ji 
bylo opustilo. Že pak se jí zj vil pnsilťl, když mimo PJerómu 
byla, osud m n do hudčet j ou · !Stižena, to prý Pavel pověděl 
v listu ke J~orinťam m (1. 15, . : "Posléze pak ze v :o: ch zj ,-iJ 
e i mu jalto neclo hůdčeti." I příchod Spa it •lův s j~ho dt1Jž

:stvem k Acl1amoth <Hlobnč prý naznačil v témž 1i tč řka (1. 1 , 1 .) : 
»Že11a pak měj na hlnvě závoj JU'O nud !ly" ll). Ž pak ?.a příchodu 
pasitelova Acbnmotlh'\ pro ~tud se závojem zahalila, to zje\1lO 

učinil 'lojží , když v{aj obličej rouSkou za~třel. Ba i utrpenf, 
které ji potkalo, naznačil prý Pán na ]\iiži, n sice prý slov)' 
(~ful 27, 4 . ) : "Bož můj ! Bože m Uj ! pro j i mne opustil? 11 

poul{fizal lc tomu, že ofia byla opu~těna od sv tla, a Hor že jí 
bránil dále e hnáti; trudno ·t pak její rka (Mat. 26, 3 . : " mut
uát je ·t du mil až k mrti l" liz ň pn.k slovy (tamt. v. 39.): 
"Otče, jest-li možn:i nechat mine mne kalir.h tento!" a úzk st 
taktéi Um. že ř kl (Jan 12, 27.)~ "Nevún, co mám I1ci14 3

). 

3. Že palt jest troji rod lidf, to prý naznačil on takto; rod 

a vyluKloi.Jň ati osoLy a cel' ud:t.losti, jak toho zAchované podnes podlStatky 
dt'l.ka.zem jsou. 

1) • rovn. 4, 1. 
') K.iA ~J.~, z(lvoj, čed Irell •us a jinl, kdelto pravé čteni jeat i~o:J<rí~ 

moc i avAak amysl je týf, De boe jil TbeodOI' t a Tbeofylakt df. l zA voj jest 
~mameD(m p(){ldl\ll ti f..eny - .~ t;ú i;~uati;ca.s-~ aúll-f3oAov. Viz Biblf 
• ee OU, r. Kor. ll, 10. pozn. 

1) Slova "uevím14 oeni nn toru mi tě v pismě av.; plidaU j bludaři n& 
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hmotný, když (Luk. 9, 57. 58.) človtsku tázajtclmu se: "Budu 
tě následovati?" odpověděl: " yn člověka nem:í , kam bv hlav · 
položil;" du ~ evný pak, když (Luk. 9, 6 . 62.) tomu, který 
mu řekl: "Ná ledovati budu tebe, ale prvé dopusť mi, at se roz
žehnám s těmi, Jcteři jsou v domě mém," odvětil: , Kdo vztahuj 
t'uku svou 1< pluhu a ohlédá se zpět, není způ obný ku královstd 
Božfmu." O tomto pmvl, že by I z prosttednich; a podobně i ten 
Yat. 19, 16-~2.), jenž, ač vyznal, že s mvedJnost z největ ·i čá ti 

byl vykonal, potom přede Pána nechtěl n:isledovati, ale bohatstvun 
př málmti se dada k dokonaJosti do pNi nemol,J, i -en byl dle ji ·h 
míněni rodu uu,11e,-ného. K duchovuému pak { ukazuje prý] 
tka (Luk. 9, 60. : "Nech af mrtví pochovávají nutvó sv ; al~ ty 
jdi a zv tuj královsh'f Doži ;" a lulyž k Za hcovi celníku 
di (Luk. 19, 5. : "Srstup rychle, nebof dnes mi jr. t v dom 't tvém 
zůstati." Ty totiž pi'i íblji k rodu duchovuému. I podobenstvím 
o kvasu, l<terý žena smísila. s třemi mírkami mouky, ten trojí rod 
lidí prý se znamená. Ženou prý s ozna "uje Sofia; třemi pak 
mírkami mouky troji rod l"di: duchovný, duševný, zem ký; kvasem 
pak, tak u •.i, Spasitel sám se napovídn. I Pav I prý zřejmě o zem
ských, duševných a ducllovných t)Ověděl, ja.ko (I. J{ot·. 15, 48. : 
"Jaký zemský~ takov1 i zemští;" jinde (tnmt ~í. 2, 14.) pak: "Těl . ný 
(4:rJ.~x.é.;) pak člov k n chápe, o jest Ducha" 1) a jinde (t. v. 1ó. : "Dn
cbovný človčk zkouš{ všecko. " Sl ovit ak: 'l'člesný ne b•lpe, oj st 
Ducha," ta, pravf, řečena j ou o Uemim·(l'ovi , který jsa duševným 
ne ozna.l ani matky své, kt niž duchovná jest, nni semene 'ejího, 

v 

ani aióni\ v Plerómě jsouctcb. Ze pak ~pnsitel od ch, které spa-
siti chtěl, prvotiny přija1, to prý naznacil Pa v 1 i·ka (fUm. 11, 16.): 
"Je tli že prvotiny ~·aty jsou, i těsto" 2) ; prvotinami l totiž J u či ro
zuměti du hovné, t st~m pak nús, t. j. dnševnou cirk v, jejlž 
těsto prý on přijal a v sobě pozdvihnul 3), poněvadž on sám kvasem byl. 

4. Že pak t.a Achamotha mimo Plcrómu bloudila a od Krista 
tvaru nabyla a od pRsitele nalezena byht, to prý na oznm dávit, 
když praví (Luk. 15, 4.), že "při~ l k f ov i zbloudilé". Ovci totiž 

dotvrzeni svého l>hulu, aby k n vědomo ti 8\'ébo Dcn1iurga poukázati mohli. 
Tak i ťlále u v <1enýcla slodcb písma· sv. f)()~Jlati jest zúrnysln · l•řipodo1JDčuf 
výrokO svatých, k čemu jim s!Quiiti m ly. 

I) Zprávný text má: 11 o jeat l>ucba lložfh~." 
2) T. svat j t ; ro%llmi • Pavel prvotinnmi pn1lf cblťb z Cástky a 

Bohu podle IV. fojž. ló, 19-21. obětovaný, kterýmžto obřadl!m všecko "sto 

p ~věoo' I . 
') Jakoby ke kynuti přivedl, t. j. spasivou moci avou proniknut 
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zbloudilou rozuml c dle jejich výkladu ona matka její h, z kteréž 
prý t jnk tomu chtčjí, tato církev vezd jš( povstala ; zblou
děn'm 1 ak jejím, že mimo PJerómu v těch ub'Penf h byla, ze kterých 
ile hmota pov tal~ pokládají. A onou ženou, kter-á mete dllm a 
naluá })enfz t v. 8.) značl se prý ona vyš f Sofia, která pozbyvši 
své Entbym' e, potom, když př~tím Spasitelovým 11-ecko bylo 
očistěno, ji O}lět nalezla, pročež prý i tato I) podle nich bude na
vrácena v Plerómu. f.limeon pak, jenž Krista vzal na lokty vé 
a díky vzdával Bohu řku IJuk. 2, 2 .) : "Nynl propouští lužebnikn 
5'Vého, Pane, dle lol'n svého v pokoji, " byl prý ohrnzcm Dcmiut-gu, 
jenž poznav po při~ti pn itelo"ě sYé přen ·ení, díky vz lá.val Bytbu. 
A Annou, v van relii prorokyní nazvanou, která sedm let se svým 
mužem žila, celý pak o tatní y "k vllj vdovou zi't ta] a, až pa i tele 
uzrev-:i j j poznala a mluvil:1 o něm všechněm, tou že se patrně 
Achamotha označuje, stanoví ; ta prý na k nitce viděvši Spasitele s druz
~tYem jeho, po celý ostataú ča trvala ,.e sb" dním mí t o ·ekávajfc 
jej, až by o pH pi·i ~ el a ji v jej i sitatek navrátil. Da i jmeno jej i 
naznačil pt·ý ~ 'pasitel řka {Luk. 7, 35.): "A ospravedln~na jest 
m uclrost (i; ~::t-bt) ode v ~ech yuů ·vých ;" a Pavel (I. Kor. 2, 6.} 
takto: r~~Imulro ť pak mluvíme m zi dokonnl}~mi." O síaatclch pak 
uvnitř Plerómy Pavel prý se zrninil, na jednom (příkbdnj je okázav. 
O sňatku totiž života tohoto pfše ř kl Efes. ó, 32.): ,. Tajemství 
toto veliké jest; já pak pravím v Kri tu a v církvi." 

5. úle, učí, i Jan p1 ' učeni k Pán , prvou Osmici samými 
slovy naznačil, pravfcé takto: Jan, učenfk Pán , chtě vypraviti 
pt\vocl všech v" í (.Jan 1, 1- 14. , jak totiž Otec vše ko u ·inil, 
za základ chívá jaký i Po čá t ek, první to piOll Doži který pak 
i synem J eduorozeným a Bohem nazval, v němž všecky ''ěci Otec 
učinil jako Zclrodltem. Od who pa.k dále, pravt, fe bylo vyplozeno 
Slovo (Logos) a v něm v kera podstata (oooúx) aiún v, kterouž 
Logos utvařil. l\lluvě tedy o prvním pťtvodu dobře od Počátku 

své učení počíná, totiž od Boha I) a Slova, tka: "Na po ' tku 3) 

bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Duh b rl Slovo. To bylo na 
}Jačátku u Boha." Prvé tedy rozlišuje ty tři : ha a Počátek n 
Slovo, a opět je sjelln cuje, aby ukázal, jednak piivod obou po
sled nich, Syna totiž a ""'lova,jednak ~e nej n ' 'espolek, nýbrž i s Otcem 
jednoceni j ou. Ne ot v Otci a z tce jest l)očátek, a v Počátku 

1) T. Entbymé!is nebo Acl!&ntotha, lulež pak B matkou BVOU1 yYMf totiž 
Sofif od které ji Horos odloučil, o t spojena bude (vi.z hl. 2. a 7.). 

1
) Thk dle t. t., lat, překlad má: a Filio. 
') ili dle jejich rozumu : " Počátku, !,·, 'AfJXň ; a tak i pozMJi. 
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i z Počatku lo,·o. Dobře tedy }lr:wi: \' Počátku bylo Slo,·o," 
ne bot bylo v Synu; "a Slovo ylo u Bob a," nebof i očfitck byl 1). 

"A Bůh bylo loYo," dfi,,odně, neboť co z Boha je t zplozeno Dtih 
je t. "To bylo v Počátku u Boha~" to poulmzuje k pořádku pll
vodu. "Yšecko krze ně u čin •no je t a b z něho nic nenf učiněno," 
neboť lovo se st.alo pňvotl em utvaren[ a Yyvcdení ,·šecb po učm 
aióni\v. Ale "co učin~no j t v něm, " vec , , živ o t (Zúe jest"!!). 
Zů t i k sí~:1tku poukázal , neboť i'-ekl , ž všecko krz n 
učiněno j t, nle Život v něm. Ten tedy, .že učinlm j rst v něm , 
blii~í mu j st, nežli věci Sl\rzc ně učiněné, ncbot jest s nhn a 
vydává plod skrze ně. Ydyž totiž d:lle dí: "A život byl světlo 
lidl," řka nli<lí" prfÍVČ týmž S]OVelll i k írkYi pou} á:tm.l 1 nby tak 
jrdnťm lo em společnost manželskou naznačil. Ncl,ot ze lovn n 

~ ~ 

ze .Zóe se rodí Clověk i Cír]{ev. Světlem pak 1illí uazval Zivot, 
p něYadž jím bývají o .. víceni, podoby totiž a zj \ ' U nabývfljíce. 
Toto pak i Pavel t•rnvf (Efes. 5, 13. : "Všecko co e vyjevuje, 
světlo jest" oněvadz tedy Zúe na jevo vy"eclht a lJOl'Odila Clo
v~ka a írk v, I>roto prý Juj vl'tlem jejich. Zjevně tedy pro
jevil p ~ Jan těmi slovy mimo jin · i druhou Ctvei'ici: Sl0\'0 a Život, 
·1 věka n írlc v. Ale i pr,·ní čt.velici na značiL ,. Lo mluv 
o pasitcli n řka, že "' še ko mimo Pler()mu .,krze něho utvai·eno 
j st, 11lod m v šker' Plerómy jej býti pt·•wi; neboť i sv U cm jej 
nan'al, 11 ktea·é ,. t mno ti vitr a lcteré t mn ~t nepojaln.," poně
vadž nepoznala, že on to jest, jenž v~ccko co bylo z ntrp., ni I o
' · talo, pořádal. Jmenuje pru( j j i yn m, i l'ravdou, i Zh·otem, 
i lov m, "které tělem u iněno jest, jehož," \'cce3), " lávu jsme Yi
clěli, byla puk slah·a jeho, j n. k á byla ~·{7. -r,·1) sláva. jednoroz ného u 

od Otce mu uděl nn. j .. ouc, "!Jln milosti n 1mwdy." Ale onen] 
takto pra.vf: "A lov o tělem u čin no jest a přebý\'alo m zi námi · 
i viděli jsme slávu jeho, lávu j a k o ( w;) jeduoroz ného od 
Otce, plno nůlo ti a pravdy." Z n-ubnč tedy i prvou čt,~etici na
znači], uvádt•jc Otce a Milo t, J ednorozence a l)mvdu. 'fak t dy 
Pl'Ý Jan o první Osmici a mateři všech aiónův mluvil, jmenuje totiž 

1) Dolož: Bdb. 

") Takové slov }lÍBrna spojování a BJnysh.t ph•kru ovluú íaarné·oě kárá jil 
Origeo (Comrnent. in Jo&n.) řka. : "Jak mohla Zóe (Ži ot) jsouc ntaoželkou 

lova ve svém manželi teprv& k tJ o tu přijiti ?" I Ma.ced(lniané, aby 1 htcba 
s•atého k stvořeným bytostem pričf ti mohli, posledni Jova v. a. a rvnlnů 
v. 4. spojovali. 

'} Podle čteni od Goostikll poru~en6ho. 
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Otce a Milosť a .Tednorozence a Pravdu a Slovo a Život a Clověka 
i írkev. (Tak totiž učí Ptolemeus.) 1) 

Hlava IX. 
Vyvra ují s blu<la.řské a bezbožn ~ výklady pfsem. 

1. Vidí~ tedy, mf1j miJý! ten návo 1, jehož oni užívajíce, sami 
s be klamou, týrajíce písma, aby své výmysly z nich utvrdili. Nebo 
proto js m i sn.my jejich (le tné) !!) řeči uvedl, abys z nich poznal 
ll kočnost jejich obmyslu., i ničemno~t jejich bludu. Nebot předn , 
kdyby byl Jun m I na mysli, nn.značiti jejich hořejší Osmici, byl 
by .znjisté e drž l pořádku jejiho ''Jploz nt, a první Čtvei'ici, jal\ 
pra,•í, velevznešenou, na prvním byl by místě jmenovitě položil, 
a pak pNpojil druhou, aby poi·ádkem jmen okázal se i pořádek 
O micP;, a nikoliv by nebyl po tak veliké mezei·e, jakoby zapomena 
a pak opět si V?;pomena, na konci o prYni se zmínil -;tveřici. A pak 
kdyby i ty siiatky jejich byl chtěl znamenati, nebyl by zajisté vy
nechal jmcnn Cirkv , al byl by " bud též u ostatních sňatků 
spokojil pojmenováním mužských aiónti ], kdyl nápodobně lze se 
též oněch rien k ':chJ domysliti, aby jednotu veskrze zachoval; 
nn bo uváděje u ostatnich choti zejmena, byl by i choť Člo-věka 
}Jojmenoval a nebyl by mim pon cbal , abychom jejiko jmena 
věštěním · e dobírali. 

2. Patrna tedy převrácenosť jejich výkladu. Nebot co Jan 
hlásá jednoho Boha všemohoucího a jednoho jednoro7..ence Ktista 
.Ježíše, skrze něhož všeck-y věci učiněny býti p•·avf, toho totiž Syna 
Božího, toho jťdnol'ozeného, toho tvfirce všech věcf, tobo, který 
jest sv~tlo prav , o věcuj1cf každčho čl věka, toho tviirc vš ho
llÚl'a, ten že v vé při el, tentýž že tělem učiněn je t a přebýval 
mezi mírni: oni pi'-evrucnjicc výklnd zpftsobem záludným, chtějí 
tomu, že y byl jiným dl výplo Iu J dnorozenec, jejž i r át.kem 
jmenujf, a jiným Spasitel a že by byl jiným Logos, syn Je<lnoroz ncův, 
a jiným K1istus, k napraveni Plerómy vyplo?.ený ; a t:lk jcdenkažd) 

I) Po8lc<lnf ·h U!cbto ~>lov ncnf v text.n řeck ~m. 

2) Tak dle p'fo kladu Ia : astntina & dictionea; t. t. mt\ jen: ~~l~ 

• 
• 
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výrok od pravdy urvavše a. těch jmen naduzívajfce, na sv1u do· 
mněnku je pí-enesli, tak .že dl nich J a ll ,- tol i ký b sloYich o Pánu 
Ježi~ i Kristu ani zmfnky nečiní. N ebof jm novav Ot e, a ltlilo e, 
a Jednorozence, a Pravdu, a lovo, a Život, a Člověka, i Církev 
dle jich domnění o prvnf Osmi ·i mluvil, ve kterě nebyl ještě Ježlš, 
nebyl ještě Kri tus, Janův učitel Že pak apoštol nemluvil o sňatcích 
jejich, nle o Pánu na em, Ježíši Kri tu, jejž i Slovem Božím b)1i 
věděl, to sám ň jmo u iniJ. K ťooť souborně vzbl~détj k lovu 
vrchu od něho na počátku položen 'mu dále \jSvětluj : J)A lovo 

tč) •10 učiněno jest a pře ývalo mezi námi." Dl jejich 11ak do· 
nměnky není lo,·o tělem učiněno, :.mot ani z lerúmy nikdy ne
vy lo, a]e pa itel, dle spasu ho řádu poz<U•ji IJO lo\•ě povstalj·1

). 

3. Poznejte tedy, n - 11)-slnici, že Ježí , který za nás tq>ě1, 
který mezi mírni bydlel, týž jest i lovo oží. Neboť byl-li kter' 
jiný z aiúm\v pro naše pa ení ~1 m učiněn, b.lo apo tolu o jiném 
mlm•jti ; jestliže všnk Slovo Otcovo, '"kt 1·é estoupilo," totéž jest, 
"kter 'i i v tou pilo" ( e . , 2 . , jedin 'ho Boha jednorozený yn, 
který z 1a kavé dobroty Ot O\) e vt lil pt·o lidi: nikom jiném 
ani o Osmici nemluvil, nic o P•1nn Jež(ši Kristu. Nebot dle nich 
se lovo vlastně ani nevtělilo; al prý pasitel oblekl na se tělo 
duševné, dle spa~m 'ho řádu nevy lovitelnou prozřetelnosti Z}Jiísobené, 
aby viděti a hmatati se mohlo. T~lo pak je t on n J•Ůvoclní ze 
země od Boha Adamovi zrrfisobený výtv:u·, ktcrýmž ·e lovo Boží 
opravdově stalo ja.k Jan vypravil. I Zlllšeua je ·t jich první 11 pů
vodní Osmic N bot nno se dokázalo, že Slovo, a Jednoroz nec, 
a Život, a \·ětlo, a Spasitel, a Kri. tu , i Syn Boži jeden jest" 
a že t ntj~ e vtělil za n.1s, ztržena jest celn ta tavba té O. mice. 
Když pak ta j t sbořena, i c lá jich ou tava padJn. J·terouž oni 
lživě jako ve snách s stnvují na I>ísmn c vyřítili d tní domnřnku 
i utvořiv. e. 

4. Potom výroky a jmena 1-ňzně položená. bírajíc z smyslu 
přirozeného přen.Peji je, jak jsme řrkli, na uepřiroz ný ne:smy 1, 
jednnjfce podobně t~m, kteti si nťktcré nahodilé přl'dměty obírnjf 
a pak je ver. i Hom rov)wi opatřiti hledi, tak že n zku en tlm se 
zdá, že by byl Hom ~.. o tom ruíhl(' vyličenem },ředmětu ty ve ·e 
složil, a mnozt t: dným )(}je ím vet ů t ·h až k tomu míněni 
svedeni bývajf zdali snad Homér takto ne bú nil. Tak kdo ·i Hémklea, 
jej.ž byl Elll'yswus 1,ro psa l,ekclntlto poslal, Hom~rov ~mi ,. ~i 

J) To.k dl p. t. · lntiuský přckJod m:1 mfeto r.CUc spo.Sll'h hiclu" : j n! 
Y.e vA<' h u i·in jest (viz. 2, 6.). 
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takto popisuje (neboť nic nendl i ty uvesti pro piiklad, poněvadi 
odváženi se obou stejné a to ž jest) 1}: 

"Tot plozen Steneli'lv, \llUk Persea řeknn odeslalt) 
mužnt~ho z domu Héraklá, jenž v srdci si stýskal 3) 

těž e milém, k vykon•inf děl velikých jsa poluízán-1), 

z temno tf maje podsvětných vzít IIádovu šelmu~). 
Selť hrdv jak známý pust:irn lev, důvěře síle6), 

m~sta sti'-ed m širokým hbitě, pfátcly svými prO\'ňzen1), 

mlád · milými a dívkanů též sta "hni šedivci ) ; 
všickni želJ si bo Y Jmi, jakož by tu ke smrti kráčcl9). 
Yšakf Hermes vede jej spolu bystrooká jde Athána 10) ; 

Znnlf ou jak v utrobách trmlil mil ný jemu bratřík 11). 

• 

Nuže kdož upřímný a bezelstné mysli ne yl by dojat těmi 

verši a. nedomnfval e, že je tak Homér sám o t t věci slozil? Ale 
zk~ený znalec obsahu básní Homérových uzná ovšem verše, nikoliv 
pak ob ah, ''ěda, že ně o z nich povědíno o Ody eovi, něco o H -
rakleovi snm ··m, neeo o Priamovi, něco o . Ienelaovi a Atmmemno
novi. Když je však rozebera každý zvlášť na své misto posta\'1, 
})í-edložeoý pi'íbčb odstraní. Tak i kdo e v srdci svém nezvratnP 
drží ptavidla pra,·dy, které yl svatým křtem "(lřijal 1!l), uzná jmena 

1
) Na d az, jak lze z ni~l1eré knihy \'fřlati l'flzné v rše a je k jin 'mu 

doc: la })ř clmětu sestn.Titi, vrňnto 10 těchto z Homérovy lliady a dysaeje a 
lfčeno jimi, jak Hérakl' od Euryswen V) lán jl:!st k vykonání d,·nná ti hnlin
ských ťinfiv. - Nn. ú a(lku literatur · 'ak i· cké tak Jatinsk' byla. takod. 
míchanice ( ento jí HJcali) ponělnul oblťbt'flá. ám •. Heboř Nazianský tušfm 
z veršO. Sofokleových, Ai~bylo ýcb n Euripidových složil truchlohru o smrti 
I>ine. latinfkfi llt> takovou prnd vyznll.IDcmů Au ooiu • 

2
) ll. XIX. 128. -· 3

) tl. X. 76.- 4
) d. XXI. 2 . - ') ll. \Ul ' 

) Ott VI. 131. - -:) ll. : :r . 327. - • 01l. :1. 86. - ~ ll ... -XIV. 328. 
JO) Od ... I. 625. - 11) ll. u. 409. 

n) Pravidlem 1•nwtly nazýv1i sv. t , jak z hlavy piimo oásleLlujfcí ,·idno, 
ty článk--y, jim~ 11odn " I•oštolsl\:ť yYZDúnf ,.í " Hkáme. Tomu se kat.ci:hům né 
přr(l sv. křt m dukla(lně učili a lH svatém k u 'nkožto sla nou přísahu veřeje 
i1kali, k vojsku Kristovu jim se přizná.vajicc a pridružujfce. nk dí nemá-n ý 
spiso atel knih cle acromcutis, mezi spisy sv. Ambrože přijatých (I. 2. cap. 62): 
"Tázán j : Věňš·li v Dnha tc všcmobouciho? řekl jsi: YčHm! a byl jsi 
potopen jednou t. j. puhr'l• n (t. tl ho,•n } ; p tom jsu tázán: VěH -li v PáDa 
na§eho JežíAP Kri ta n. v k~íi jeho? h•kl jsi: r~řim! a potopen j . Llyl a t. d; 
t>O tteu t~n jsa: ři~ -li i v Dodul. svatého? řekl jsi : Vi!řim! a potopen j · 
byl a t. ů. K té \1ř on křtu v. tllijnt.'l e ml v Já ·ati v • ckni oro sv. Otrovt\ 
kteří proti kaciřtun psali, u. to m~icc, fe D<'ní iádnt: mocnt'jěf zbraně k po· 
ražení jich bludítv a za rnn·ni prav · Tťry nad věrné ddenf se pravidla toho. 
Prťlti Gnostikl'tm pak sv. l reo us zdášt s k tomu vyznán( dvolává, pou ·vadž 
jimi ve v§ecb skoro i'l:indch pornětno b) Jo. 



32 L kn. 9, 5. Kacíři vespolek se r tu:oi ; 10, 1. církev touž viru vyzuává. 

a průpovědi a JlOdobenství písem, ale rouhavou tu nauku neuzná : 
neboť byť i drahokamy uznal, lišku předce mfsto obrazu králova 
nepřijme 1). Položl-li však jeden každý výrok na svém místě a spo
řádá-li jej tělem })ravdy, odhalí a bezpodstatným býti ukáže ten 
jejich výmysl. 

.5. PoněvR.dž však tomu př dstavení scbázf ztívěr k 2), aby 
někdo kus ten j jich skon il odmršťují im do lovem: za dobré 
uznali jsme, abychom prvé ok:í.zali, v čemže se sami otcové t ~ 
bajky ve poJek mzní, jsouce ru·cit z l'Ůzných duchu bludu. A z toho 
pak bude znji ·t · možná i před ítplným ditkM.em patrně poznati 
pevnou od cirkve lllásanou pravdu, i zpotvořenott ocl oněch lži nauku . 

Hlava· X. 
Celá t>O ·vicm s čt :\ rozšířell~' církev má jelhtu a t.o•tž víru, jetlno a totéž učení, 
a hyC l někteti z věncích nud jiné učenťjší hyli, n sluší pr()to na r zdil a změnu 

u víře souuiti. 

1. eboť církev, ačk Jiv po el'•m v tě už k nejzaz hu kon
činám země t•ozšiřeno. jsouc, piijula od a.poštoli'1v a jich u v;cníkův 
víru v jednoho Boha, Otc všemohou ho, který učinil n be i zemi 
i moře i všecko, co v nich j t (Zalm 145, 6. Sk. 4: 24. a 14, 14.); 
a v jednoho Krista Ježíše, Syna Božfho, který se vtělil pro naše 
pasení; a v ucha svatého, který krze tlrot·oky yl hlásal usta

noveni (Boží)3) a Jlřfchod-') a nat·ozcni z Panny a utrpeni n vzkří ní 
z mrtvých i tělem nn nebe v zeti nůlébo Krista Ježíše I>ána naSeho, 
a přiští jeho s nebes ve ·lávě Otco •ě, "ab napravil v--;e ky věci" 
(Efes. 1, 1 .), a zkii il v1t.eliké lo celého lově en tva, aby Sl' 

Kristu J ži:-i, Pánu na v. mu a Bohu ·t Spasit ,li a krúli, dle dobro
líb zn • vCile Otce n viditelného "klanělo všelik ' koleno nebeských 
a pozemský b i pod1.cmufcl1, a vš liký jazyk ho vyznával" (Fil 2, 
10. 11.), on pak aby spravecllivý učinil soud nade všemi duch~· 
n šle ·betnosti (Efes. 6, 12.), a Jlrovinil a odpadl anděly, i lidi 

1) Srovo. ti, 1. 
' ) 'Ao;:ol~(b)~, pr(lpnšťnf div1íkft po ttkončen~m přcdfitnvenf s n~Jakým 

vhodným doslovem od něktcrebo z ber d přcdn~cn)'m ; Y.tl nnr~\ika nn 
«~'A:rtFw-;t~ (vykoupeni, pasP.nf) Ouostikt , o nťmi viz tLUc hl. 2J. 

' J "Dolf" nasl<ytá se jenom ' lat. přťkladu. 
4) V ř. t. mnoiník<'m re:tťno 11pl·fcbody.C1 

J 



I. kn. 10, 2. Jedna. a W jest vira církve llO ve~kerém světě. 33 

bezbožné a nesprav dlivé a zlopnšné n rouhavé aby uvrhl v oheň 
věčný, sprav dlivým pak a svatým a kt ři přikázaní j bo zachovali 
a v lásce jeho setnali, bud' od poč;ttlcu 1), bu<l po u čin v oém pokánl 
aby milostivě život-a ud~lil, ncsnutelností je obdařil, i slávou větnou 
oblažil. 

2. Toto učenf, jež obdrž la., a tuto viru, jak jsme fei{H, 
chr:ínl církev pečlivě, a koliv po ve~ker~m světě rozšifena jsouc, 
jakoby v j e d no m domě bydlela; a podobně těm věcem věř1, 

jakoby m<'l1a j e dnu duši a to též srdce; a souhlasně je káže a jim 
učí a je pod•ívá, jakoby jedna ú ta mčla. Ačkoli zajisté jsou 
po S\'ětě í·eči ruzné ~ je t však nicmén~ obsah podáni j den 
a tentýž. Kic jinak nev~ří, nic jinak neučt dt·kve v Germánsku 
:r.aložené!l) a ,. Iberii a m zi 1\:elty, nežli círlt"e výcl10dni3

) a Aigyptské 
n. Libycké i t}, které v ~tředu svčta založeny jsou4); nýbrž jako 
slunce, jsouc stvořením Božím, po celém svčtč totéž jest: tak 
i kázání pr:tvdy všnde vítí a osvěcuje všecky lidi, kteři chtěji 

})řijíti ku pozn~nr pravdy. Ani sebe mocnť\jšf řečnik z před tavených 
cfrkevní ·h n bude mluviti nic jiného než toto (nebot nil<do není 
n:ul mi tra); aniž pak slabý ~uatel podanému učení bude na ujmu. 
Nebot když jedna jest vira a tat:íž, ani ktlo mnoho o ní mluviti 
dovede, n •rozmnoží jí, .nniž kdo nuHo, umen~íá). 

j) '11m uú1ú butT m.aličk~ novokřtčucc, t<teři duše S\!é ž§.dným osoboblt 
lu·ichem ncpo k,-rnilí, fi Jmcd po !inll'ti v nebeskou slli\'u se dostali, anebo 
·v. mučeníky, kt í•i l>l' zásluhy s,')•cb krut)·ch muk ťiplně o•~i~tčni jako ohněm 

V uhl.Ženosf ·ěčnon \'StOUllili. 

-l) Z tohoto tt'l' tn. nelze lHliti, jakohy ?-<:'mti tuto jmenovnn •, c é 
svými n:irotly ltyly k(' Kristu olm&ceuy a s ít•kví katoli kon spojeny, nýbr~ 

:.:e byly n~ktcr~ círh·e v řc ·•mých z micb, j<'i nárn uyu{ Ftan ii, :•pauělsketn 
a G('!rmanii v širiůn smyslu (zP..mě se,•erné otl ltali ' mezi Rýn m, .. \lpami 
o. Dunajem lei f i) lovou. Nml • všecky pak slynula m~ K~lty, v ll}~jší 
Jt'nul.cu, ~irke\• Lngthm ká (Lyon) a Vienská (Vienne). Onnno zvlá ·f proslavena. 
byla r. 177. wnoha mučeniky oh ho pohlaví. O rozkvět obou vclikó zó.sluhy 
·obě získal s\'. Jronaus, l.Jisku1) Lyouskj·. Po jeho smrti \·šak (r. 202.) Ul.k clmi 
skle'dla, ie uprostred třetího století Ht.lkó zbytky kt'ťlst.nn se tam nalczaly, 
a nových možl'1 apoštolských pot:rehi bylo k jC'jímn vzkříěení. iz (lVOd.) 

3
) Tt1mi mfnf drk,·c zenú l'ýchol!Uf h, t. j. zcm1 me~d Tigrcm, AraLii, 

Jnořem stí •dozemnfm n I'ontcm Euxincm ~ • cruýn1 ll\oi:cm) ležiciclJ; ty ror.um ~li 
staH z m • i vý hod nimi. 1 

4) To jsou cirkve v Jen1snlémě a Judsku, n bt: středem s ěm pokládali 
staH křestn.u(, f.e je t svatá zmn • a zvlá.U mi\ to J l!l"u al'• , tt. ll<' byli •lalPk•' 
pravdy blcllě k teht.lcj"f skrovné Y.númosti zeměpisné. 

5) Slo-vy ti!mi narátJ se na hiráni mnn11y dle ll. Moji. 16, 1S. n ll. 
líor. 8, 15. 

3 



34 L kn. 10, 3. Více mén~ obšimá nauka neruU jednotu viry. 

3. ?..e pak někteří dle vyrozumivánf vice aneb méně vědí, to 
nezále.žf v to~ žcby obsah ,·íry měnili a. kromě původa, tvOr e 
a zachovatele wehomíra (jakoby jim toho nebylo dosti!), jiného 
ještě Boha, nebo jiného Iúista, nebo jiného jeunorozence vymýšleli ; 
ale v tom, že to, co se v podobenstvích pnn1, zevrubnčji probh'ají 
a k obsahu vú·y vykládojí, a že ustanovení a opatřeni Boi! k sp:lse 
lidstva učiněná vysvětluji a zř jmě ukazují, jak Bflh nůlo rdně 
strpěl i pád kleslých andělltv i neposlušnost lidf; a že vykládají, 
proč tentýž Bi\h n které věci učinil dočasnými, některé věcnými, 

jedny neb skými, jin ~ poz mskými; že rozunlějí, proč Bůh, j a 
neviditelným, nezjevil se prorokfim v jedné podobě, ale jiným jinak; 
a že dokazuj{, proč lidstvu dáno jest vice úmluv, i že učí, která 
jest povaha každé z úmluv těch; a že p<1trnjí, proč "Duh zavřel 
všecko v nevěře, aby se nad všemi miloval" (Řim. ll, 32.); 
a že vděčně připomínají'), proč "Slovo Božf tělem nčinčno jest" 
(Ja.n 1, 14.) a. tl'pělo; a že hhísajf, · proč za posledních dnťl pťPtí 
Syoa Božfho s dělo, t. j. na lcouci, a nikoliv na počtitku; a že 
o konci světa a budoucích včccch vysvětlují, pokucl }lÍSlna obsahují ; 
a. že nezamlčuji, proč Bůh ty zavrhované hlohanské nHrody polo~ 

dědici a sourodnýnů i účastniky svatých u-;inil!.!); a že zvč ·tujf, jak 
"toto smrtelné t.ělo obleče nesmrtelnost, a porušiteln ~ nepo1·ošenost" 
(I. Kor. 15, 53. 54.); že i hlásají, kterak praví f Buh] k ne lidu : 
lide! a k nemilované: milovaná l" (O • 2, 2!. a fum. 9, 25.) i kterak 
"vice jest dítek opuštěné než)i té, která. má muže" (I s. 54, 1. 
a Gal. 4, 27.); (nebot o tčch včcech a jim podobných zvolal 
apoštol (Řim. ll, 33.): "Ó hlubokosti boha tví n moudrosti i vě-
domo ti Boži 1 Jak jsou nezpytatelni omlové jeho, a nevystižitelny 
cesty jeho l ") - ale rukoli v tom, aby mimo stvoíitclc a ZIJůsobiteJe 
všehomíra za toho a. jejich matku 'rymýšlcli Enthym )si zbloudil•bo 
aióna, a tak daleko ~c v roulu1nf pouštčli ; aniž pnk a y nad tuto 
opět piilhávali ťlerómu, b :zo tři<lcatcro , brzo ncsčíslnó plémě 

aiónův, jakož tvrdí tito vš ho božsk6ho pozm1n1 'rčru prosti a pr1zclni 
učitelé ; kdežto verutera cfrkev jednu n totd vn 'U drží po celém 
světě, jak jsm zprvu pověděli. 

'} .N eni bez t1l'wodu, ~ tuto sv. Otec uY.h·{\je slova ~i.rl.,~:;tc-;~1'1 nar(~i 
na n~sv. oll t mše svaté, kterou · jiní v. Oteovó nazývnJf t•mnú.tkou ,•tčlcni 

se a smrti 1 ristovy (ij slov sv. Ptwla I. Kor. ll, 26. 
1} Nikoliv na vY.tly ky, n)•l1r/. toliko na t~llS je opnstil llnh t. ·. nechal 

je ·1ti e ami s"ými, ktl yvoliJ sob · Ja ol111 a. ,.,neu · inil tak i.átlněmu 

n~ro ln" (Žnlm 147, 20.). " c t•roo ten j t "lYV 1 ~u, jin( však z h.•peni no. -: , 
a proč tl nn. tlcl~f, ti na kratší ůohu, .- to n možno pochopiti a ncb .zpc no 
v.kouma.tit 
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Hlava XI. 
Které jest učeni aJ tioo\'o? a • čem se s nim nesrovnil'aJí učeníci Jtho? 

Y ýmysly Sekunda a některých jiných. 

1. Vizme nynf i nestálé míněni těchto, jelikož dva asi jsou, 
aneb tři, jalc o týchž věcech totéž nept·av~ ale sobě ve věcech 
i ve jmene h odpol'uji. První tedy, ktet·ý základy tak i-ečeného 

kaeít'Stv( osticl{ého ke zvláštnímu své školy rázu přizpůsobil, 

V a 1 • n ti n totiž, takto žvnstaJ, základem si položiv bezejmennou 
Dvojici, z níž jedna čDst ·love Anétos (o\FF'rj.~~, Nevyslovit.elný) 
n <il'uhá íga. Potom z tHo Dvoji e ovsta.la prý dn1l ' Dvojice, 
~ lit ré jednu ";á t nazýrá Patct· a druhou Aléthe·a. Z této pak 
Čtv Iice ZJ)lozeni jsou Logos a Zóe Člověk a Cfl·kev, a to prý jest 
pnnf Osmic~. A ten Logos a ta Zóe vydali prý desatero sil, jak 
j m již ř kli; "'lov k pak a Církev dvanáctero, z nicbžto jedna 
[Sofin] odloučiv i se a osamotněvši ostatn1, co se (mimo Plerómu] 
přihodilo, zp11sobiln.. Hory pak pfijal dva, jednoho mezi Bythcm 
a Pl rómou, který odlučuj zplozené aióny od nezplozeného Otce; 
chuh ' ho pak, jenž odděluje ma ř jejich od Plerómy. A }(ristus 
prý neb 1 zpú o n od aiónd v Pl 1'Óm j ouclcb, nýbli od matky 
je.pcb Yen [z rlcrómy] vylou ené dJ poznáni lepštho svého stavu, 
po svém obráceni] zrozen s nějakým tínem. A ten prý jsa r du 
mužského, svrhnuv se seb t n Stin, navrátil prý se do Plct·ómy. 
Máti pak pozůstnvši v tom tínu a jsouc prazd a du hovné pod
staty vydala 111ý druhého syna ; a n prý j t Démiúrg, jejž i vre. 
vlfid m v cf v zdej ·ích nazývá. týmž pak prý se nru·odilo i levé 
kníže 1), btk učí v shod s Gnostiky, nl'pravě tak ře enými, o nichž 
mluviti budem . O J žPi pak pt·avi, hned že pocbnzi od toho, který 
:s d mnt řc je'icll odloučil o. se všemi [aióny] sjednocen trval, 
t. j. od Thcl ta, hnl'd .že od toho, který c do Plerómy vzhůru ... 
vzm!Sl, t.. j. d I ai ta, hned op t že j t od ClovčJ a a Cirkve. 
A o Duchu vntém pravf, že po bázi od Aléthcje ~ ke zkoumáni 
a rozplozeni oiúuův, u viditelně v ně ~ házrje, skt'Ze něh ž by 
oni ydkvali at.olcsti pm dy. (Tnk tento.) 

frkve". 
3* 
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36 I. krl. lit 2. S. 4-. Učeni Sekunda a jiného očence,jehc:r2 .sv. Ot. tísměšně od bývá 

2. Sekundu pak uč(, .že první Osmice zálež( ze tvence pI' a v é 
a ze čtvefice I ev é, vykládaje že jedna slove "světl m ", druh:i pak 
"tmou w ; fla pak odloučivšf se a odtrhšt nebyla prý z třidceti 
aióm v, nýbrž z jich potomstva 1) . 

3. Jiný pak a slavnj jich učen c1r) k vznešenějšfmu a "no
rtičtějšímu (učen() se vyšinuv, první Čtveřici takto udává. J t 
přede všemi věcmi jakási Proarché my li nepostihlá, nevyslovitelni 
a bezťjmenná., kterou já amotnicf (M:.·á;·r.;) nazývtí m. S touto 

amotnici j t l)Olu moc, kteroui jmenuji Je,lnicí ('E'Ió';Y,;). Tato 
Samotnice a .Trdnice, jsooce jedno vydaJy, aniž pak jrj od sebe 
vypustily3) , Počátek všech věci myslitelný, nťzplozcný a neviditelný, 
kterýž Počátdc řeč (: 1,6y~;) Monadou [ ednotoul nazývá. S touto 
Monadou jest sf1n t jné podstat-y, kterouž též Jedním (~b sv) zovu. 
Tyto sily: Samotni e, Jednice, Monada a Jedno ']daly o tatnf 
výplody aiónflv. 

4. "Ach, ach! a ,. běcla ~ běda l" ~) Tak po tragicku sluší 
zvolati nad takovým tvom1hn jmen a takovou odvážlivostí, j nk on 
uez zardění své lži jmena přiložil. N ot řka : est přede všemi 
v~cmi n~jak:í Proarché tn)'Sli nepostižitelná, ktťrouž já nmotnicí 
zovu; a op t ; S touto Snmotnicf j st spolu i fla, kterouž j á 
Jednici jmenuji: tím zřejmě přiznává, ž co praví j ho my~<lénkou 
jest, a že sám smyšlénce té jmena přezd 1, jak;lž jí př cl tím od 
nikoho dána nebyla. I zjcvnot, že sám s odvážil tato jmeua utvo
řiti, tak že, by jeho na syětě nebylo, ani pravda jmena by nem Ja.. 
Nic tedy nepřekáži, aby i někdo jiný o témž předmHu jmeua určil 

· takto: Jest jakýsi Předpočátek (Pa·oarché), sna královská, mysli 
nepostih1ii, přednepodstatná, předkotálcjící se. · ní Jmk jest sna, 
kterou já zovu tykvi · ale s touto ty lni jest sna, kterou j á na-

I) Epifanin tu tlokl~á: "al po třicl • aióncch"; Peta.viua ~jevn \ii 
překlád& : " le nižšibo řádu." (Mignc stt·. 500.) 

2) Dl pifunia (ha.crcb 31, 1.) souditi by bylo na E}lifaon, yna Knrpo-
kratova a matky Alexnndri . Dočkal se věku toliko 17 let, ijj v Samu, městě 
na ~trovu Kefuléoském. "čil nejhntb"ímu komnumismu, tvrdě !e i ieny maJi 
hýti společným majetkem, z • oi. veliká i J10ttttUl i ukrotn &t proti vš mu 
křestansk u jm nu pov ta.Ia. A nic m~ně takový oba nj člověk došpJ po 
amrti úcty hot are, tak ie se mu v Samu i chrám vys vul i žertvy zdthaJy. 
Aňak Hayd bóře slovo htt~or1f,.;, kte • lu.tiusk mu "clarus" odpovfdá. (ř dt "ho 
tt>xtu tu náhodou ncnl), za obecné a m(nf, i e Um .,slavným učen em" Marc>k, 
o němž ob§irn~ se jedu ve Jal. 5, 1. 

•) Jak toti! pri poro lu děj 

') Výkřik ty u atarýc.b tragjkrt zlm a v o yl! 'i, hlavně clt bolestný• 
n kd)' ňak i výraz obdivu a oěklivosti na.znač'\if. 

.. 
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zývám pnizdnotou. Tato·tykev a prázdnota, jsouce jedno, vyda1y bez 
vydtínť ovoce všem iditelné a jedlé a sladké, které řeč nazývá 
okurkou; s touto okurkou jest sna též mocno ti, kterouž j á jmenuji 
melounem. Tyto síly: tykev a prázdnota a okurka i meloun vyvedly 
ostatní množ tvo Valentinových bláznovských melounů. Nebot má-li 
se řeč o v emmiru k prvé čtveřici přiZI»ii obiti a jak kdo ~hce jrnena · 
jl přikládati, kdož tu vadf užfvati jmen těchto, ovšemt mnohem 
pochopitelněj fch a obyčejných i \''šem známých? 

5. Jiní pak opět z nich pt·vnt a pt·yozplozenou Osmici těmito 
jmcny )'Značili: ejprvó Proarchou (Předpoč.átkem), potom Anen
noétou ('he·1'1~~;, Nepomyslitelnou, t. silou), ti'·etf Arrétou C\pplf.::;, 
Nevyslovitelnou) a čh-rtou Aoratou (~\6?.r.::;;, Neviditelnou). A z prvnf. 
Proarchy totiž, vyplozena je t na prvním místě [v dt1lhé Čtveíici J 
nebo na pátém [ ' ' celé Osmici] Arché, z Anennoéty na druhém 
nebo šestém mí tě Aka.talépta ('.h~ilr.;:;~;, N pochopitPlná), z Arréty 
na třetim n bo sedmém mfstě Anonomasta ('A·,~v~~:x~;, Bez jmenná), 
z Aoraty puk Ao-eunéta (~\yi'f·rr.~ec;, Nezploz ná). Ta je t PJcróma 
prYnf Osmice. Tyto siJy, tak praYI, byly prý před Bythem a Sígou, 
chtťjíce se prokázati dokonalých dokonal~jšimi a nad Gno tik~ 
gnostičtkjšimi, k nimž by človl>k prá'' m zvolati mohl : ~ ó mamo
mluvní mndl'á.ci! Vy skety hanebn ·, muclrúctvím pravdu hubíce!" 1) 

eboť i o Dythu sruném jsou mnohá a r zn:i mfněn( u nich, 
kteři znjisté tvrdf, že n nf v žádném spojen{ manžel kém, nejsa 

ani mu2ským ani ženskou, aniž vůbec n~ ~im; jinf pak pra\i, že 
jest obojňák přirozenost čtiry mu piisuzujfce; ji ni pak opet Sígu 
mu za manželku dúvaji, aby prvn1 itawk vznikl. 

J) Ten veri j pouze Y lat. překl. ; naráží na •er• Hom. Tl. ll. 2ar.. dd 
Odysseus Helténi\m podobně spíl&. že pm í "~~~v!.;" jest hra v slovích, 
ano značí i meloun i zženštilce, s e tu, čim! kárá han bné nemravy 
Gno~tik v. 

, 
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Hlava XII. 
Čemu učili stoupenci Ptolemeovi a Kolorbasovi. 

1. Ptolemeo\'i pak stoupenci, lépe to vědouce, pravf, .že Dythos 
dvě manželky má, jež i upravenostmi (cta,9-i:.!~t;) nazývají, totiž Ennoji 
a Thelési (Vůli)!). Nebof nejprvé prý pom~lil něco vyploditi 
a potom tcpn1& svolil. Když tedy tyto dvě uprav no. ti nebo fly, 
t. j. Ennoje a Thelés· (My enka a Vůle) e ves1>olek jako smísily, 
stal se ze sňatku toho výplod Monogena a Alétheje jako blfžen ·ů. 
Tito prý jakoi.to viditelní vzorové a obrazové dvou neviditelných 
upravenosti Otce, vy~li z nich, z Thel 'si totiž Ni'IS (z Vůle Rozum), 
z Ennoje pak Aléth ia (z My Jenky ,Pravda), u proto pl'ý obraz 
pi"idruživši se Vi'llc mužského se stal rotlu rNus], obraz pnk n -
zplozené :Myšlenlty žensltého [Alétheia], ponťvadž 'iíle byla téměř 
[plodfcl ilou l\Iy~lenky. Nebot My~lenlm vyplozeni to sice obmý
~lela., nle snma o sobě n byla to, aby vyplodila, co myslila. Kdyt 
pak sila k Vůli se pNdružila, tu vyplťldila, co byla mnyslHn. 

2. N zd:\-liž pak • ti, mtJj milý, že tito lidé spi e o Z v u 
Homérově, an samou p člivostí nemohl spáti, nýbrž rozm ' ·tel. 
jakby poc il Achill a a pohubil množstvo Achájftv11), })Oj m měli 
nežli o Bohu všehomfra? Tenť jakmile pomysli, ihned vykoná, 
co pomyslil3); a jalmůle chce, i my. U, co ch e, tťhdáž mysle, 
když chce, a tehdáž chtěj , když my lí, j i\ všecek my lenkn., vš cek 
vůle, věecek rozum, všecek sv tlo, všecek oko, v '~ecek sluch, '~ecť'k 
zřídlo všeho dobra. 

3. Kteři však se považují býti j š momlřrj ·hni c:hto4), 

uči, že prvnf mi e nebyla vyplozena postupu~, aión z aiónn, nýbt•z 
!e věe h šest aiónfiv Otl Propatol'a a Ennojc najednou na světlo 

1) Tu ř cký text. se poněkud odcbylttie n. zni k to: "Ft ol m .ns pnJ< se 
soutl.ruhy js~ zkušenější svých nčitelť't, tornu Bohu, u nich Dythem nazvanému, 
dvě ma.nželky vymyslil a přillrul.il ; ty pak tlJlr&Vcnostmi jmeur\ie, Eun{lji a Thelési." 

~) Nará.žf tu na llom. D. ll. 1. a d., Mat takto se 11t•nví: 
"Tut dntzi, jnk bohové tnk '! mužové konirejuui 
Od počin k po loLt mčli no , a Zevsu noš 1 sen; 
Ve!dy ve srdd miťm rozn1ý~lcl, jak by chilla 
Poctil a. p u lodí poltu j} zaů množstvo Ach.ájt\v." 

1
) ÍWcky: "co cht.čl." 

4
} toupcnci t. Kolo bnsovi. 
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Yylláno je t. a že oni sami při tom ku porodu pomáhali 1). A nikoliY 
prý není z Loga a ze Zóe Člověk a irkev, nýbrž z ov 'ka a frkve 
zplozen jest Logos i Zóe, takto to vykládajíce: o prý Propator 
vyploditi umy lil, Otcem nazváno jest; ale že t.o, co vyplodil, 
pnwda bylo, nazváno j t to Pravdou (Alétbejf). Když pak se ám 
zjeviti chtěl, řečeno to Jov•kem. A 1n1yž i ty, které prv umyslil, 
potom vyplodil, to jmenováno jest frkví. A Člověk promluvil 
Slo\'o (Lo~a): toť je t prvorozený syn; po Slovu pak následoval 
i Život (Zóe); a tak povstala prvni Osmice. 

4. Mnoho pak rozporu jest u nich též o do Spasitele. Něktei í 
totiž pra\'f, že ze všech aiónfiv povstal, pročež prý i Eudokétem 
(E~~:-.t:tJ.~;, Dobrolihezným sluje, poněvaďž eJé Plcrómě zalíbilo, 
sln·ze n~bo o lnviti tce. Jiní pak, že vyplozen jest od deseti toliko 
niónuv, od ga a Zúe pocbáz j fcích, pročež prý i lovem a Životem 
e nazý,rá, jmena r {ličů podrž v. Opět jiní praví, že pochází 

z dvanácti aiúnuv, které ČloY k n. írk •v vydali, pročež prý se 
i Synem lov"íka sám nnzýv~i., j a potomkem člověčím. Ještě jiní 
učí, že · 't zplozen od l{Jista a Ducha svatého, kteti k upevněni 
Plerómy zplozeni jsou, n že ~love tn·oto Kri~tem, poclržev jmeno 
po otci, kt •·ý jej zplodil. A je:t•~ jini!!) mají za to, že i Propator 
všech včcJ, i Prourché i Pro~m nnol!to -;loY 'kcm sluji ) ; a to prý 
je t to vrliké n kr té tnj mstvf že to. vševládná a vše obsahujicf 
mocnost Člov{·kem ·I v , a. proto prý tnké yn m lov ka se na
z ~vá Spasitel. 

1) Tu optit se liš1 rccký toxt z E1>ifnnin. od lat. překladu. Tento nemi 
počet aión v; un •n pak l ·pc pravdč pol.lol>uc~j i tu větu skoněuje takto: "Toc 
t m.li on, jakoby O.m byl ku p rodu }J(lm~illa1. u 

1
) V i-eckém tf' tu přill:\no s nalezá snad F.pifaniem samým: "Takořk& 

fijn.ci z ni 11 I OjlČVÓ. ~kov~ (F:x'}f:~~o. 
I) · rabe se t,rávcm domo( á, te tito kllCiři očfcí, J{ristos *-c pouhým 

byl Člo,·· em (Anthropos), jmf'novnll se · tnké Anthropi:lny, o nichž sv. yprian 
( píst. 78. <lit. Oxon.) a Lnktnntin (D v<>ra apientia, lib. IV. sub fin.) ae 
zmiňujf. {Miguc 677. str.) 



to r. lm. 13, 1. 2. o kůnzťlcickřch klam ch ~larkov!elt. 

Hlava XIII. 
O kouzelnických hanebnoste ·h Markm•ých. 

1. 1) Ale jiný kýsi z jich stoupenců1 j~nž vychlou á se býti 
opravccm mi tra [ vébo], Marek jmcnem, \'ebui zběhlý v kouzel
nických klamech, a mnoho mužitv i i n ncmálo jimi s,·ádějicí, 

způsobil to, že k němu e obrátili, jakob byl twjučen jším a nej
dokonalťjšfm a měl }lřevelikou moc z mf t ne,riditelnýcb a nevy
slovitt>lných, v pravdě pak jsa ptedchOdccm Antilnistovým2) . ~ebof 

·pojiv kouztluické hřii\ky .Anaxilaovy3) s pl'ohnanou ošemetností tak 
tečenýc1l Mtt ·iiv ") vidí se tčm, kteří rozumu nemnjí a smyslem se 
pominuli, divy jimi působiti. 

2. :rcbot dNaje jakoby kalich nnt•1nťný dnem }JOSV coval5). 

a r•rotabuje slova vzý,•ající {ei~iklési). JH sobí, že se nacho,·},n 
a čeneným býti zdá, tnk že podobá se, jakoby vr h vaná nade 
všecko lilost (Chari.;)6 ) S\'OU krev k jeho vzýváni do toho kalicha 
poušt la, a všickni přítomní si žádají t ' boi nápoje okusiti, ahy 
i do nich milost konzcln,kern vzývanA ~plynula. Potom dává i ženám 

1) Čf lo to se v řeckém textu v lmi odchyluje od lat. překladu, pročež 
jsme se. tohoto dricli. 

~) Tak n jen sv. ltencus, ale i všiclmi sv. \Jtcové jmenuji né.éclnfky kacíř
ské. N bot: jako zn rozličných věkl pravf prorod slovy, ph:1my, skutky pra:véh(l 
Krista hlásali &. tím přl'dch 1dci jeho byli; tak i vsickui, kteii. se proti cfrk · 
a Kristu nt•phUclsky 1.r.1•irnjí, tomu synu zlořočení Ct'stu stelou a právem 
A11tikri ·ty sh.ýí (I. J an. 2. a 4:.). 

') Ann..~ilaa jml!ncm Jlroslul · za stllro(lá.yna mnohé osoby. Teu, kter 'ho 
tuto, jnk se podoh1 , mfni 4iV. OteC", hyl znamenitý Jékaf, ~n&Je se v mnoha 
tajných úka.zcclt pHt·od.uťcb, pročež i od lidi za kouzelníka jmín byl. Tak o něm 
vypravuj Plinius starší, i.c zdpaloval pH botlech na žhavém uhlf v kalklin 
siru a tím pdsobil, fe hosté zbledli a vyhllžcli jako nut\'Í. l'Un. 2ó, 15, 

4
) Ma.gové byli Jlllvodn~ lmě~ u l't•ršnnll; mnj cc j •dn11k tnjemné učeuf 

zachovati, jednak bohoslni.cbné tá(ly zastlivati, považovátli hyli za mudrce 
a učitele lidu, I>O m pa.k tnjného uměui ného k podvt\<.hutí jiuýcb. nadnzh·njicc, 
ve zlou pověst přišli. Umf'nf jL•jkb (Mflgika) byln otl prvních clob kf · fan~kýcb 

zapovlxlěnn, ba mno~1 ze sv. tet v pfisobenf liábcl kému je pli"·f1nli. Tak df 
M.inutius Felix ~ "J ;k li\' zAzra-: é i'ičL.y l>rovM "ti{, J>Otnod tW,J p bi."' 
(Viz i «ále č. a.) 

5) J~:t/...xpt!7>i~'l, toho slovn ui.h· to se o po!včcovúní chleba a \lna při 
m6i. svaté i ltylo t dy j dnán{ to roub.av)'ln nRpodol>cnún •u.•jsv. obi:ti. 

6) Tou tu§{m myslili hot IJythovu - fgu; viz bl. 2. 
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nnplnčné kalí hy, vele, aby j u jeho piitomno ti požehnaly. To 
když e stane, brává pak on jiný kalich mnoh m v~~i onoho, 
k •ý byla svedená požehnala, a přelévá vino z menšího od žt:n~· 

po vťceného do toho většího, kterýž byl sám přiuc 1, řka píi tom 
takto : "Milosť ta1 k ni jest př •de vxemi věcnú, nepo tibl:í a ne
vy lovit ln~í, naplň vnitřniho čl ''ťka tYého, a ro?JDnož tak pozmhiť 
sebe v tobě, pustíc hně hol'čičné v dobrou zemi." A taková n~jak:i 

( lova] mluvě a tu n · ta~tnici -v zb~silot;f přiváJ~jť, IH-okazuje e 
divotvorcem, když vět.~f ten ka1ich z t ho menš1bo tak narln~u 
bývri, až sám pi·etýká. A tak i jiné těm podobné kousky pro,·šděje, 

mnohé oklamal a 2a sebou svedl. 
3. na jest pravdě podobno že ď á be I st,. í n~jnké při sed f c1 1) 

má. j ·hož p<>mocí i ňm prorokovati e zdá, i pi'1sobi, aby i t~· 
ženy, jež za hodné uznává b)ti úča ·tnicrmi své :.lli1o~ti, proroko,·aly. 
Nebof n jvíce se s fenami obíd, n. to se \'Znešcnými a. "tb.,·o tn 
v č~t·vec oděnými a v hni bohatými 2}, které sobč čnsto navnaditi 
hled~ litlaometnč jim í-íkává: , hci t~ účastnu učiniti své Milosti . 
nrbo! tec v~ehonairu. patří vžuy and la tv ' ho před tv:lN .,. u. 
A1c místo tvé V zne ~enosti 3) jest v nás; musíme se státi jedno. 
Přijmi nejprvé ode mne a skrz mne J. Ji1o ť. Ozdob e jako n v~ta 
o · knvajíd ženicha svého, aby · byla, co já jsem, a j~ b I, co ty jsi. 
Postav v komnutě sv~ símě světla. Přijmi ode mne ženichn rojmi 
jej a nech se pojati v něm. Aj l l\lilo t e tou pila v tebe ; otevři 
ú ·ta svá a prorokuj ! " ftekne-li žena: "Nikdy j em nevě§tila a ne
umím včštiti," tut on některá zaříknjici slova po rlrubé ml uvl 
k pomatení té oklamané a rce k ni: " ttwii ú ·ta svá a mluv 
coko1iv a budeš promko,·ati." na pak řeč ~nými slovy natluta 
n zpyšnčJa, v duši rozčilena nadt~í, ze bude JH"'rokovati, ano rdce 

1) .1l:t~~-;~ ;:~~ap~~ sluli ti zll du hové, kteři p ·i lided& setlě1i, nemoc 
za.hán~li, neštěstí bránUí a t. p. Že Mago,·é s nimi Ye spojeni b li, tn'di 
i T . rtuUian (A poL 88.). Jiní opět sny ;osfiall lid m a slouli e'J .. ~(:~~;J.~:! · 
jinf na z mi poráů:!li lidi, ktcři pak povstaoouco un c:Um~ otúky věAtili -
Y..r.~~oi,tY.~t. O prvních a druhých viz tlolc 2'.1, 4. 

~ vě ,.ě.-i jsou, jimiž se lidé k nťjobavutijšim skutlrl\m sv~sti dl\ii : 
smiln. iúd r. a lal< ta. Nic nenf tak svatého, co by t mi nf'hylo zprzněno; nic 
tak pevnl!ho, co by ?. to nebylo zraz~no. Že pak kacfři vždy t )' to dvě páky 
nasadili, n.by pravou viru převrátHi a svými bludy prorazili, doknzujf d ' jiuy a! 
příliš trutlně. v. Igna.c M. nazýv kactte: v du{ky žen, lou}>e!niky cizího 
jměnf, hf'?.cdnými propastmi. Vi.r. i bl. 4. 

J) T. j tví\j and 1 má místo ve mnč; nncbo: já jsem tvb.,j andeJ; tak 
ra'i oš metný pocl'"o•lnU· maje se za cluchom ' ho ěl ,·~ka, jcůn ho z tC.ch, jei 
yla Acbnn:otba vydalu; auclčlé pak m sluji V zue! nostmi, Mocnostmi. 
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mocněji nežli obyčejně tluče, odvažuje s jako marným duchem 
roznlcená, mluviti na prázdno a drze tr·ety v~eliké, co ji napadne 
(jakož byl onen noo nás dustojn jši muiř. o takovýcb se prohlásil, 
~e prázdným větrem nadutá duše jest cosi d1·zébo a ncstydatého ). 
A od té chvHe p va.žuje se ona za pt'Ot'Okyni a dfky vzdává Ma1·kovi 
tomu, jenz jí udělil z Milo ti své· z vdčku pak suaží se jemu se 
odměniti nejenom dary ze svého majetku (čímž on také náramné 
bohatství z( kal), ale i těl~ně se mu vzdává, žátlajíc si ním se 
úplně sjednotiti, aby s nfm v "jedno" se dostala. 

4. A ~k něl\teré ve viře utvrz ul'j ."1 ženy majíc lHizeň Božf, 
aniž e sv ·. ti dadouce, ačkoliv je jalw jiné svésti u. ilovnl\ k:\že 
jim, aby proťokovaly, odloučily se od takové spolťěnosti, odfoukajíce 
ho 1) a jeho se zru~íkajfce, jťzto dobře vědNy, :že p1·or kováni 
nedostává lid m od kouz lníka Marka, nýbrž že toliko ti, 1 tcrým 
Bůh shůry sesfJá svou milo. ť vládnou tim od Doba udNenýna 
darem, a tehdáž proroJruji, kdy a l~de IHib chce, ale nikolh', kdy 
to Marek velí. Nebot co přilrnzuje, to větším jest a mocnějším 
toho, čemu přikazuje, pončv:ulž ono j C'st představ ~n)·m a toto pod
<Laným. Když by tedy bud' l\L•ll'ck nnebo jiný l>řikMoval prorokovali, 
jakož sobé o hodech losem2J ukl•idujf prorokovati a budouci Yěci 
dl pocl1otí svých pi·edpovidati: tuť by byl piikazujíd , ač človt'k 

jsa, větším a mocnějším, n žli du h prorccký, což j · ·t ncmožno. 
Ale ti duchové, kterýmž o ni přiknzu,jí a kteří ml u vf, kdy on i 
cht~jí, ti jsou slnbi a ezmocn{, tt''ŠUl\ drzl a n -tydt"\t(, jsouce od 
Satuna I>OSiúni ua sklamáni a. záhulnl t -;eh, kteří ku, již z )IOr.átl\l 

od cirkve přijali, pevně nestřehou. 

ó. Že palc 1 ky k Já e dráždí í n v: f P) d:ival týž 1\lal'ek 
žrnám nčktcrým, ač nikoli vš~m, aby i t. la j ich k porušrnf piivcdl, 

1) NartU.kA. na obi-nd CXl5ufflnce čiJi odfoukáni J!ř . t ftt\ sv. 
') ... ·nr-.~ii tušim v. Otec na zpusol» stnrjm při bud ch ohyč jn)·, ~c SC' 

to. m ur ··n knil hotlí•, j choi t•nk ho ·té I•i·i 1 i tl po. louchati p viurů hy1i ; 
Řcldim slul C"JlJ·'-:::n~z-;;. Horá.c di: "Nc · l'L·g~\ vini sortictc tnlls" - !Se
budeš ku krnlov:íni na.d ' 'in m losem zvolen ( . llgue str. ó85.). 

I) N~pojt milo b1ých n kou~el užívalo e zhusta mP.zi pobnn ' u. byly 
zvláštní !ťny a lékárníci, j ii.tu se Cfm obirali, spojujice s t(m všclik[, lcouzl3.. 
Kacíři pak ve svých neěistých z~l.Illyslc ·h tj·d•~ J ··kiiv ui.fvali, runolttly }li"' 

rozlrné jetly i duši i tčh• ěkotloých, j1 súm l-imský btisnfk O"idius, no. jehoz 
slovo 1!C ~h tydkých vť.ccch spol(• hnout i lze, prnví: 

"v~ Je uic nczp ntoh 11 k llY.l'lu ·, lí•ky dliviuM.ul ; 
kouzla. vad( srdctw, I'04:n~cují ~l.>č-silo::,t." 

Z toho vidno, jnlc \•cskrzc chnvné obro ánf hylo těch noštaetn)•ch kacfrov j 1c 
qltzDěno v •mi n ř<.-st 1i jicb včdomf. 
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to nejednou navrátivše se do církve Eoží vyznaly: i tělesně že 
jich .zneužíval, i že ho smilně velmi milovaly; jakož i jistý jahen, 
jeden z na§ncfi v Asii, přijav jE:lj do sveho domu v takové ne.štěstJ 
upa(lJ, ježto manželka jeho jsouc velmi krá ná, od toho kouzelníka 
na my li i na tkle poruš na j st a jE:lj dlouhý čas provázela; když 
pak ji nemalou prací brntřl k navni nf se přivedli, c lý život 
na vyzn:v~iní trvnla 1), želfc s pláčem hanebného porušeni, jež byl· 
od toho kouzelníka utrpčla!l). 

6. I nčktei·í jeho učenici , týmiž cestami chodfce, mnoho ž nštin 
svedli a zpl'znili, vydLivajíce se za dokonalé, jakoby nikdo jejich 
vědomosti vyrovnati se nemobl, bys i Pavla nebo P etra jmenoval, 
anebo kteréhokoliv z apoštolův; nýbrž mnohem více }>rý vědí oni~ 
neboť oni sami prý vypili převelíké poznání n o nosti nevy loYitelné. 
Oni prý jsou vzuešeni nade všecku moenosť., pročež i činiti mohou 
všecko vobodně nikoho v ničem se nebojíce. Nebot vykoupenlm3

) 

1) To jeden z Dl'jdt\vněj~ b dukazův o evat · z po v ěd i t Zuahá d do 
dr ubll ho stolcti cirkv~.>. Proti t -:m, kt ři s dornnívah bez zpov(.-cli, tl\iným 
pokúnim dosfci o ·provedln~ní, vystupuje sv. Ausustin řka: "Nik(lo si neříkej: 
,Tajn konám (pokání); 1,r,d B bem j kon~ím; Bll.ht ví, kt rý mi odp uští, 
T.e v srd i se kňji.' - Talc by tedy bez pi-fci11y řeč no ylo: ,Cokoliv rouó.2etc 
ua ze111i, udct rozvú.záno i ua nEJbi.' Tak Ly byla bez příčiny írkev Hot.í ob
dr.lelo. kW ? 1 limo-li pak mařiti eva11gťlium .B ži? ~á.me-li p ·k mařiti slovo 
Kristovo?"' .\ byť i žó.dn ho jiného tluvotlu nebylo pro božské nstan vcnf 
sv. zpo ·di, 7JJlStl1mjíci a.ž do véku apoštolského, j st to slovo řeckt! i;~(J.~l;yr,~;, 
vyzoáoí - kt l-ýanž pak 1 vcm se W:wně svátos' pokání naznačuje, jakož 
i o mis s)o,·cm zpo~tli'', i v jin)·ch h~čech. 

2) Pozorování hodno: l. jak • r dně se oclm nili kadfi zn dw1é poho
stinstvi a dobrotu prokázaDon; 2. !c v. Otec, uvádtlje ten truchhvý piiklad, 
zřt>jm : pravf ,Jistý jahcu, j e d en z naši n c {\ v A s ii' ; ne hot v církvích 
Asiansk}' 11 povolo"t'nlo se jabntlm a kněžím nu\ni tky l)řed v vcceoím pojaté 
poc.lt~ ti i po vy včc nť. Ale tři ské (2ú.pa.dni) drk,·i ní'bylo tak; tu se 
každ)• i jah<•n i kn ':z po vysvěceni v~ebo man7.elalcého obcovtiní se svou c.lřevni 
mt.LilŽe1kou ai·ekJ, dle pHkludu v. 1• tra, nn byv za apo~toln povolán vAe ko 
a mezi tím, jak ůí v . • ff.>.ronym, i mnnželku opustil. a. Av: ak z toho, že ta 
nc:!štastoi ·c tal nadno tomu Mlll'kovi nvčfila a. svésti . dala, soudi prá.vt>m 
mnozí učen ·i, ž se to ta.lo Um, pon '>vadž onen jallcn svědomitt~ji po svém 
vysvčc uf ohco\'1\nf mauž lskóh s ni se zc.lrioval - Ale jak icua. bývá Dt'}· 
tut • fm ositll<'m pro zbloudilého lrutlzť a u jvct , skoro n<~p • mož.i lnou tlř -
I óžkou navráceni e do církve, toho díikazy j sou jeclnnk život kac{ř~v. jednak 
Mjiuy l'< ceu.cí'lv. A jak mnohý by se do 'rkve n::wn'í.tiJ, l<dyhy - neměl 
t eoy a dótf. 

3
) Tfm 11 "'· slcli kacíři vykon11Cní smrti P1 ně, n)·br?. ji11tou pověre \nou 

modlitlm, kterou~ ihned uvúdi v. O Ct a jíi t>řtěitali to t4jE"runé p( eo t1nf, t 
kdo e JÍ m dtr. nem fe býti od Boha zl\vri n. Tnkovó modlitby utivajf židé 
}todnes rin a veěet• jm nl1jíce ji Gen 1 á., j;;~~ osvobov.enfm, vykou~nfm, 

• 
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prý se stávají soudcovi nepostižitelnými a neviditelnými. A by jich 
i chopil, postaví prý se mu s tlmto výkupem řkouce: "0 ty 1), 
jenž podle BoiJa a tajemné předvěčné SJgy sedfš I jejímž vedením 
a pomoci Vznešenosti2}~ tváf Otco,·u neustále patiicť, své podoby 
opět povznášejí; které ona odváilivá3) si představí vši, nás z dobroty 
Propatorovy k jeho podobnosti způsobila, když se ji představy 

bytnosti vyššícll jako v snách v duchu o kázaly : - hle! soudce 
se b1íž1 a h11sný mě volá k zodpovfdáni se! 'l) vědoma jsouc stavu 
nás bou"), vyd j oudci oučet za nás oba, jakožto jeden." A matka 
to sh·šíc, ruče jim dá přilbu Aidovu (Neviditelného)~) dle báje 
Hom rovy, aby n vidit Juými tali a tmikli ou ·e; na to pak 
ihned je unesouc, uvede je do komnaty svatební a ocl vzdá svým 
~enicb 1m. 

V. Takovými i· čmi a kutky s~edli i v našich krajinách Yůkol 
Rodanusie6) mnohé ženy, kte1·é maho ánot) majíce sv domi dUt•m 
veřt>jné poktini konnjf, dtlem pak llrtl stud v záti ·i nad zbožným 
život m zonfajice, někteté (lpln od. viry odpadly, někter~ pak jako 
mezi tím a tim se povahují a ille přlslovf ani \'nitř nejsou, ani 
vn , takov OY e znkou~ejíc z emene synů vzncšcn ~ho pozná nf. 

spasením, kterého ee jim jistě dostane, nt činf, t:O čioJ. 1 mezi ktestany slyš ti 
někdy takové pověr čné modlitby; zadrajf se obyčrjnč: "Kuo tuto mo<llitlJU 
každý den říká, a t. d."' 

l) Vyššl t. Sofie. 
,) T. j. andělé. 
') Acbo.motba; viz s rchu 4, 5. 
4) Acltamot1y t. i našeho, an b dle jiného ,')·kladu! sv 'ho ,·Ia toibo 

i nu.§eho. 
6) NarA!í tu na 11. V. 845., kd žt~ básnfk di, jn Pallas, mnjí bojornti 

s H rmeDl, piilbu Aillovu na hlavu si posadila, tím ne,·illik'lnon se stauonc, 
ale \ Š cko vidouc. 

Ir) Rod a nu s i e, s&aršf jméno města Lyonu, jak dosvčd ··\\]e idouius 
Apomnaris, ro~enf LugdniUUl. (Mign~ str. 5 2.} 

") NarAží sv. Otec n.a l Tim. 4, 2. ; l'ro\•hůlým otroknm a jindy též 
zločin t\m sma.ha ·m znamení se vpalo,·nlo. 

I) ož příslovně se di o tl:cb, kt,cři nerozhodni jsou, ncvlídouce si l'atly, 
co by si počlti měli. 

• 
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Hlava XIV. 
Osnova učeuf llarkova.; jal< se mu nť'j~~l čtveřice v podobě ženy uktiznla. 
a jemu zjevila, co posud njkomu; Jak dle písmen a syllub iOus 

a Pl rómu naplnil. 

1. Tenť tedy Jarek vydávaje sebe samojediného za líino 
a hr8nku 1) Kolot·basovy Sícy, poněvadž prý j jejím jedno
rozen m JlOložen.. v nt:j sirně poklesku!!) nsi takto porodi l. -
Nej vznešenilf"I ona "tveřir.e . nesla se prý k němu s vý-:in nevidi
telných n nepojmenovatelných v po<lobě žen ké (nebot mužství j ji 
nebyl by prý snesl svět I) a oznámila mu, kdo by byla, i původ 
všech věci, který po ud nikomu ani z boh v ani z lidí uezjevila, 
jemu jedinému vn)rnvila, takto i·kou : Když nejprv Ote ten (jehož 
otcem nikdo ne ní) 3) nepochopitelný, bezpodstatný-'). nej a ni muž 
ni žena, ku porodu pracoval, chtl>je, aby to, co v sobě nevyslo~i

t.elno chová, vysloveno a to, ro ueviditelno jest, aby upodobněno 
bylo, ote,•řel ú ta a vy lovil Slovo podobné ob ; to postavíc se 
k němu, okáznlo mu čfm hy sám byJ, objevíc se podobou n ,;di
teln~ho. Vysloveni pak jmena stalo se takto: l~bllisil první slovo 
vťho pojmenování ježto bylo ~\fizf., a syl1aba jeho zále2ela ze čtyř 

pfsmen5). r té pi'ipoji1 druhou, a měla i ta písmen čtvero; po ní 
vyřkl třeU, a m vl a pf m n deset; vyřJd i niisledujtcf1 n ta m la 
pl men d vanác . A tak e lcládalo vysl o ve nf celého j mena z plsmen 

1) • my 1 toho ne -.istého dLvastu jest : .Marek "*'YchJoubaje se, ie ví všecky 
tajnosti ,, , vydával 8e jnko za špižínm, všeliké símě vl!dy tluchovné obsa
huj ci a. jako v živém 1\rně rozplozl "íd, Jl0n8vndž mu to sama. ta iga %.·e,•ila, 
jak brzo na to se l>Oví. T.; přednosti účasten se stal, poněvatlž byl j edno-
a"OZe.ncew jejím, jemuž oun nic nC'u1ohla ve své lálice zataJiti. • 

l) 1.'. j. zjc"eoí tajnost{ Plcr6my, ze které V)-padnuvěť Sotia lidem je 
sd~lila, ; tuž hlavn~ 1\larek se vychloubal. ))) řeckého lze ~ftitU též pře
ložiti : "nť<loclltid~r, zmetče" .zvláit ohledem k hl. 2, a. 

3) Těchto slov není v f. t., snad povstala z c~~t'I~'J, jel latiník četl 
:;:,~~v~, jak Ilnytl se domni A. 
· •) Pods tatu ( ~ooír;) upírali kacíři Bohu v tom smyslu, jelikof jest 

a dle mudr (\ pohan kých cosi pi'1padnostem po<lrobPného a omezt'nébo; 
v tom smyslu i někteřf sv. Otco\·é ()O s tatu Bobn upirnj l i·koncc, že mu n leži 
hlavně bytnost (e rnti ), poněvadž v něm nt>ni ni náhodného, nic ome~:(IJlébo. 
~\vě k jiui bťr ur • podstatu ve sm)•Rln bytnosti Bohu ji pHčítnj{. 

I) Slovo r.etxd:;·l znamená i pf mě i iivel · elikol pl m oa jsou zivlem 
řeť.i ; Gnostikové jimi i 81'é a.ióny i pfivo(l sv"ta přfšel'Dě dolioonli, a tak prj 
Ji! lovo ifz.~ · tyři živly, t. j. ai(lny drží. 
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tfidceti a syllab čtyř 1). Ale každé písmě má svá zvláštní znnment, 
sv-oj zvlá~tn{ ráz, své zvJá~f vysloveni, a tvary a vyobrazení, a ani 
jedno z nich nevidi tvar toho, jehož samo písmenem je t, ba ani 
je nezná, aniž každé svého souseda vyslov nt obstihuje, nýbrž tím, 
co samo vyslovuje, domnivá se, jako by všecko vy lovujic, c lek 
jmenovati. eboť každé z nich jsouc části celku jmenuje svůj hlas 
jakoby celkem, a nepřestává zníti, až u po ·ledního znameui po· 
sledrúho písmene, jednu mluvu s ním tvoříc, se zasm,•L Tehdáž 
pak, praví, bude obnovení všecb ''ěci, až se v ecko v j <ln o 
písmě spojí a jednfrn a týmž hlasem znJti bude. Tohoto hlasu 
podobenstvím býti tvrdí, když po"'polu voláme "Amen ! " Hlá ·ky 
pak prý to jsou, jenž nebytostn~ho onoho a nezplozeného ruona 
utvařují; a. těmi !\•ary j o u ty, ktťi'é Pán anděly azvnl, ktet•é 
u tavičně spatřuji bář Otcovu ). 

J) .Ku P<lrozum.ění aUegorickl.! té směsi o plsmenecll, čislť'ch n . p., které 
od této hlavy počínaje a <lálc sv. Otec vn>ravuje, t" ba si před 'tariti nlfabétu 
řec.kou, v řaclě lls.auou otl hora. cloH\ olkým i d.1·obným písmem spolu s vj 
zn my čís ·lními takto~ 
A, CL 

ll, ~ 
r , y 
~ a 
E e 

2 
s 
4 
5 

~ (stigma.) = 6 
z, ~ 7 
ll, ·r, 
B, ;,. 
l, t 

K ~ 
.\, ,, 
M, fl· 
[' , v - !: .::., ' o, o 
ll, -.. 

( 1 
p .. 

r' ,. 
~ ..... 

T~ "r 
) . 
' 

u .,. 
' 9 

1 "/.. 
\I" I ' ~ 
" ~, tl) 

{kop ) 

(Skmpl) 

9 
lU 
20 
30 
4 
50 
60 
70 
80 
!)() 

=: 100 
~200 

= aon 
-:: 411() 

=: úOO 

= 600 
= 7 o = BfA 

S}lOlU pnk nn z;reteJi mi ti, že 8 ' jimi Yyzttn ~U. f i osla : 
tJ.'= 1, ~· :::=: 2 a t. d. Místo viíak čislicc 6 zastu
puj star ll•brejské , (vav) u jl kn ~ (~-:)n·;1u 
zva.né. Dle svó platnosti ~ brali to ztHUil~ni Gno
sttkov6 za zkráoeně jnlCQO :;-;J::.~p~; (křiž), kterým2 
jm nem i jťdnoho z nióní\ s · clJ. 11nzývnli. P tom na 
pn.měti míti eluši, že de ftl;y zastupovalo })ism n S 
(otl c' == 1 až dfl -;;' = 8 , nústo W bylo k 
řečťné koppa ( ') - n takté'i: sta ae znrunenaln 
osm i píE>m ny od p' = 100 až do tu' = 800; pro 
900 měli znamení sa.mpi - řečené. Tisíce pnk se 
zurunen:\ly od jednotek v. no,·n. počíuuju s tťěko11 

" dole na levé iitraně: rl _ 1, , 2 = l<lOO. Když 
tetly jmeny a početními významy ro:tumP.li jiu taJi
teln~ své aiilny, d stali jich d ':1. :~ž c1o t~> v"t>J~n 

sčítajíce velik{~ množshí. Tnko )u'i 1 řičkami s\·é 
učení taj muon temnotou Ztlltnlnji • Mar k se . vj'1ni 
BtOU{)CQ i, u ne~ z unuýt·b si vú.ž.nosti zfs ati bl •tltli. 
- "o Marek tU, te ')"Sloveni jmNla Otoova. se sWá~ 
dnlo ~ J~fsmcn t ·idcůti n syllnh "ttyi•, to zum~j 

o rozvržť'ní t·clé L'l rtím nn (!h· ro, 11n. <h·ě {'tvc
řicc, Del)itku n l vnu.í.etku (4+4+10+12=80), ačkoliv 
jiní s zvržcním nn h·é c spokoj"li. t. na smici 
a llcd tkn n Dvnu:l tkn (8-t +U-30). 

I •) V t · tnj mn • wiu ' ztt~i ~l· tc~tly samo· 
blá nmi duchové soui.Jllic;knmi 11nk &Yět llmotuý. 
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2 .• Tmena pak těch živiO.') vyslovitelná a spol čná pojmenovaJ 
aióny, slovy, koi-eny, semeny, plnostmi ovocem. Ale jednotlivá 
a každému vlastni m liti i prý sluš( ob nžcna ve jmeně Ekklési&. 
Z těchto živlů vydalo posled fho živlu znamení n jzažšf svllj hlas•), 
a zvuk od tohoto vyšedšf zplodil dle obrazu oněch pi men zvláštru 
písmena, z nichž prý i tyto vezdejšf v~r.i učiněny i ty předchozF') 
zploz ny j ou. To znameni, jehož zvuk za hlasem následoval dolu, 
od své yllaby opět vzhilru pojato je t, k doplněni celku, tak 
praví; al zvuk prý z tal v dole, jakoby vyvrž n. - Celek pak, 
od kterého písmě i se svým vyslovením dolfi se sneslo obsahuje 
prý třhtc t pfsmen, a každé těch tříd eti písm n má v sobč jimi 
pfsmena, jimiž s jm no pismene vyjadi'-uje. A ta pak písmena opět 
jinými pfsmeny e označuji a tato podobně jinými, tak že mno.žstvf 
plsmen v nekonečno t vychází. Avšak oo pravim, ·nadněji pochopiš 
takto: Písmě ~ik:x drží v sobě patero znamenf: o samé a ~ a A 
a 't a o;; a tato znamenf opět jin)rmi znnmenhni e pfšou, a ta jiná 
opět jinými. J stliže tedy obsah písmene delty do nekonečna se 
nese, ana vždy znameni znamení plodí a jedna po tlruhých násle
dují: čím vě 1 bude moře znamení onoho :písm ne •t>") A jest-Ji tak 
nekonečno j e d n o pí mě, viz již pro pa t znam ní celého jmena, 
z nichž, jnk Markova ťga udala, Propator estává. Pročež prý 
i Otec, znaje svou ne ·númost, dal :písmenúm, jež t.'lké aióny na
zývá, mo · t "'é vlastni vysloveni provolati, poněvadž jedno ne může 
celek vysloviti. 

3. To prý tedy ona čtvei'ice mu vyloživši pravila : "Ted ti 
chci i Pravdu samu oktízati, nebof jsem ji s vyš 'fch :příbytkův 

přivedla, abys ji viděl nahou a poznal krá u její, ba abys ji samu 
mluv·ti slyšel a divil se její moudrosti. Viz tedy hlavu svrchu 
A a U, ~iji 8 a 'J, ramena s rukama r a . , prsa l a •ft, píičnl 
blánu F. a Y, hřb t Z a T, bři ·ho ll a ~' tehnn (·) a P, kolena 
1 a ll, lýtka K a o, kotníky A a ~, nohy i\r a . 6( To j{)st tťlo 

Pravdy dle toho kouzel ni a; ta je t podoba písmen , tcut róz zna-
nt. Písmč pnk to s uje m Člověkcmr.), a j j vydá't ~ za prmnen 

J) iz pozn. 5. k \ • 
") '1'. j ., rozumíme-U po 1 nťll\ živl •m aión ofli, pfsm a r~9í:x), 

ktcr~ž jest počátek a. t '•mčf zá.klatl v~ech jiných. 'ffm tedy a co d:U ná lL•duje 
mhd l!e }lM fl<', baj k& o Achnruotht', pů nd vš cb vtic{ pozemský h i ncbe

l<yclt, a jin r. tomu podolm smyA ' nky. rov. hl. 1. 2. a 4. (Mi ne str. 600.) 
, '1'. t\rnil1 a věci u 1J s é. 
4

) Když t. znť:.\t ~né pismé "delta~ rozložena ve v§ccky evé částky 
mn(lllo pťsmť'n llt\, CJÝ Jl tom C'lé slovo "d ItD."? 

') f 11n se tn, jak se p obá, béhl oubomň, značí tNo pravdy, a Da· 
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všelikého lovn a zn počátek všelikého h1asu a za. vys1oTení všeho 
nevyslo,itelného, a za ústa mlčící így. To tedy je t tělo její. -
Ty pak pozdvihna vzbťlru rozumné myšleni své, slyš z úst Pravdy 

lov o sebezplozuj fci a sobě Otcem jsou ' ! 1) 
4. Když pak to ona ( .. tveřice] promluvila, pohlédla prý naň 

Pravda a otevrouc (tsta svá řekla lovo ; to pak slovo bylo prý 
jm no, a to jmeno bylo prý to, které známe a vyslovujeme 
I{ r i st u · Jež f š; to vysloví vši ona ihned se zamlčela. Když pak 
:\farek očekltV1tl, ž vice mluviti hude, tu opčt ona Čtveřice vy
stoupi~i rekla: .,Za nepatrné považoval jsi to slovo, které jsi slyšel 
z úst Prawly. Ale to nenl to slovo, ktcr zmíš a mfn(š, ·tarodávné 
j sti jmeno. Nebof hlas toho jmena toliko m:í\ al moci l významu 
jho nezná. Nebot I'JJe žfě" ['b;a~5.;) j st významn~ jmeno, majfc 
písmen ~est11), a známo v~em povolaným3}. Ale ono, které jest 
u aiónO. v Plerómě, mnohočlenné jsou~, jiné jest podoby a jiného 
rázu, známo [toliko] on~m příbuzným jeho, jichž VzneSenosti jsou 
u n~ho neustále. 

5. Tato tedy d't'acct ětyry písmena vaše vl-z že jsou nápo
dobující výrony ti-ch tří mocnostt4

} , které celý poče vyš& h živlňv 
ob ahují. Nebof devatet-o nťmý h plsmcn považuj za pi ·m na Otce 
& P ravdy, pouě\'adž tito jsou bezhJnsnf, t . j. nevyslovitelní; osmero 
pak polohl~ sek za hl:lsky lova a Zóe, ponč,•adž j: ou t měř u pro
střetl mezi němými a hlasnými, a jednak Olltok ''Y š cb, jednak po
vznášen( nižších v sebe pojímají; samohlásky konečně, jichž sedm 
jest, za hlá ky Člověka a. írk,·e, pon vadž hlas kt'Ze (}J v •ka }ll'O lý 
všecko utvařil; neboť zvuk hlasu dni všemu tvar6). Tak má tedy 

lo o a Zivot osm, lov~k a írl·ev sedm~ Otec pak a Pmvda 
devět }Jfsmen. Že pak pí~men počet se nesrovnával, sestoupilo 
j dno, kt l'é u Otce sídlo své mělo nadbyth:em j, posláno jsouc 

zývá se č•ověkem, t. j. lověk jest t~J m Pravdy - vtělenou 1mmlou? - ana 
pravda řc~,, slov , hl:' kam.i c jeví. 

I) Jsou, jak se podobá., slova sv. Otec, jimiž ť1směěno m' ten nesmysl 
tolto učení upozorňl\i přítele, jemuž píše. 

'') Jmcna o ěesti pf1:1men cb za tnjehm" považovali kacfH t>r<> t.ajcuuJou 
číslici ' (vav) nebo ' (stigma - a-;r..~p;;, kHi); viz str. 4 . pon. 1. 

1) Těmi rozumějí kntoliky, kteří ice povol,ni j on, nle k vy"§fmu vMňDi 
n llospěli; tebe nazývají (~uostikové c;:J'j(f:VS~, s J&iAem sonroduými, ježto prý 
nctoliko jmeno jello, l!ýbri i moc toho jmena znl\ii. 

4) Kt ré t~ z Prao e vyro~nily s : t c 1 ::l~), 1 v o (Hy~;) & 

P r a čl o v ě k, pdsoi.Jfce s chot:\mj ' s ti ci. 
5) • j. lovem vyi· .•na y't·ši, objevl myšl.-nka vn a llahývá ji lébo 

tvaru, těla. 
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k tomu, od něhož odd leno hylo 1
), napnwiti to, co se stalo, · aby 

jednota. l,leróm ro\·nosti dos:ihnouc způsobiJa jednu m cuost ze 
všech v • v ·e h ~). 1'ak ten l obor] )dmera obdržel platnosti osmeru, 
a vyro naly s ty tři obory počtem mezi s bou každý majic o m3), 
a třih-át zmnožené v kazují po et dvadceti čtyř. A tyto tři živly•) 
kter dle udáni jeho jsou živly tří Mocnosti sňatkem spojených 

a tak š es činí, z ni hž vyš1a dvacet a čtyry pf mena) zč ver
násobeny j ouce ohleuem k n vy~loviteln6 Čtveřici, tentýž p čet 
činí, jako jest ten, který za počet bezejmenného pokládá. esou 
pak je [ony tfi živly 1 ty tři locnosti podobně jako neviditelný; 
a těch živil obrazy obrazftv j ou u mí:-3 ťobyčejn.1J pí~mcna. dvojitá 6), 

kteni pi'ipočtt•na byvši k <l\'adceti tyřem n:lpoLlobuě počet tiidceti činí. 
. Tohoto pomči"U L čfslového 1 spa:,n~ho řtiflu ovocem, praví 

d<il , ok~izal jal{O obrazem ten, který po šest i dnech jakožto 
č t v r t ý na ho nt vystoupil a š c stým se sta1 6 , potom seston piv 
v e dm i cF) prodl'-val, sám jsa významnou s mi c í, drže v sobě 
celý poč t žh•lů, kterýi zjevilo sestoupení holubice u příchodu jeho 
ke ki'tu, auaf je ·t U a \ , uebot počet její 1 t osm set jeden ). 
A proto také M(ljži." prý řekl , že človl:ok učiněn j t dne šes t éh l); 
a spasný 1,.~íd, p o s 1 e d ni t. člo,·čk k obrotlu p r ní h o člov ka, 
se · té ho dne, l\t rýž jest den připravný, se objevil"); a řáfln toho 
počátk m i koncem yl~\ ta š t á l•ouina., ve kterouž na elf vé 

J Naráží ua. sestoupeni Krist& k ..\chamotě od Pleromy odloučené. 

2) T. j. aLy se ty tii řady pismcu na j -d€n 110 "~ t vyrovnaly. 
a) Auy se wmn uústu rozumělo, sluši na zi·eteli Juíti st.ar~ r-ozvrleni 

abecedy na l.tlásky nčmé : ~' -y. ~; ;:, ~., --;; ~' z, ;: = !l; ty přikládali 
Otci a Pravdě · na poloblti.sky: i., řl '1, p, c;, ;, ~, t} = ~; t)' ruU z ly l vu 

Životu; a. na mOIJJásky : a i , ll· t, o, ~, w = 7; ty kuueřně Člověku a 
Církvi. Z devíti tci a Pr vdě nů.k" jících toupila j ln.'\ hláska k sedmi 
&&mohlá.ská.m, tt\k ! e se }tOČe u ech ua osmici vyrovnuJ. To jc~t kríl.tký 
smysl toho n smy lu. 

4 1'. j . tii řady t>i ' Ul 'll. 
1 ~ ~ t} platíce :ta ~~. ,..~, ~-6; 21+6:=30. 
ll) Narlt.žl 'Mn.n1k na. J.lrorněnčni Pá.ně (Mat. 17. a MaJ.·. 9.), kteréž dle 

svého myslu vylcládá. 
1) T. j . na. tomtn světě) jenž obklop n jest e•lmerým nebťua a ll d vJádou 

Démiůrgovou stojí, jenž dle Ll. &, 2. siru cdmicí sluje. 
1) SJovo i ck~l -;;-p~ťit~(i (Lolul>i ) tlá.v(L llle platnosti isel ~+~"+i 

+.'~'+--'+i·+;:'+3t'=so+-,+10 10+200-f-300+5+ 100+ 1, sununou 
801, oož i do tati<' t w'+x'= SOO+t, smnrnou 801. 

') ~estý den téhodnr, oll Jwd .I ll ~i ·ev pAtek tiduYs ký d••n pi'ípravný, 
f.rJlěl lůi ;tus, a utq,crú to nt>jednou 1 I·eckj·tn tct1m sluli) "Rttasu.)·m hí.d~m, 
oilionomií". 



á() I. kn. 14, 7. 8. Původ v~cí pozemských (l]e 1\[arkovy o~uovy a <lúk z toho. 

pfibit jest. Nebot dokonalý Nůs dobře vč~lla, ž I čí~lo šr.~t i m:'t do 
sebe moc tvořivou a znov zrazující, zj \·il pr.~ ynfun sn'!tl· to 
nové ZJozent, které se stl\lo znamen m cil • tt•hož p ~)Hn se objeviv· 
~lm 1). Proto prý také ta dvo "it.;l plsm tm t t•n výt.namný IJOčet 

~est dávají neboť významný tt.n poč t k čtyř 'm n cl v u:e' i pí ·mt'num 
přidán jsa, doplt uje to jm(lllO o tnrlceti pi :n u ·h. 

'l. Použila 9} pak za pomocnici vclrk,Hti crhtko 3). 'nk dí 
Markova Slga, aby e ovo~e samovolného urn · l11 j jího objevilo"). 
Tím palt vý2ua.nmým počt~~ vece, t•owmc·j nyuí kn1 htC'rý pod 
tímto znamením utvai·en, tém ř rozdřJen ti rn1.d \'o.i••n byl, c: vně 
t.rval5), h.i.erý sv u i mocí i 1·ozumn st.i ·kl'zc vfplnc.lk:t ·vt'•h 6) 
tento pro nápodobcui mocné edmice z s~dmi uwLností '') c.st..h·a.
jf i sv t odu~ ,·ni1 a. [j~j] duší Yidiwlného v-: bomít·a 1) . ložil. I po~ 
užil též on ~m toho díla1 jnkohy samoynln ~orl nl'ho Z}•fi oh nt!ho; 
al v tomto n.'pod beuí v i. jež n:'pndobiti u '1zc, vyddl úmysl 
matky vé. ..\ }Jn'JIÍ n be ZJl( A, druhr~ E. ti' •tf ll, c"' t\'l't ~ vale a. 
prostředtú mezi sedmi vyd:l ·~i mocnost [hla ky] I , 1 át I O, ~ sté Y, 
sedmé a čh-rté ode středu volá pf~m6 L, jnk hTtlf M:nk \'t\ íga, 
mnoho pU kajíc, nJe nic pravtlivPho oemlu,·í . A tyt mo no ti 
prý všeck ·, vespolek spoj uy j souce, znr a vdehí tol10, ocl n<"'hož 
vyplozeny j Hou; nle s1:i\•a zvuku po~ýlá ,e k P1·npntonni. A, toh 
lavozpěvu oz,•uk, k .zt.•mi sestoupivší, hfil"CPm prý l)C ~tal a zp~ o

biteJem vše h věcí pozt-mskýC'h. 
8. Dukoz }ln k toho béi·e od uovoroze1"'1~ít<.•k, jl'jic hž hlas, jak

mile z lůna mareřina vyjtlou~ ihned zvuk j<'dnuho l\ul.ddw z tt•chto 
pf men ''ydá.vá. Jako tedy sedmero ( uf h mocno.->tA) v •l i Slovo, 
tak je prý vele í i duš , - ktet'<l v tc' chto nt'mht\ í1:tt .ch nad 
1\farkem kvílí a pl<1če. Pročež prý i David ř(lkJ Zalm 8, 3. : 
"Z úst nemluyfuí.L k a lui,Íť :i~k okoilal j:i chYt~lu" ; n op<'t 

J) T. j. mnm<mím křfže; prvnf t. d,,; 1lf:.ru ·u t řrckt; " G":%~r6.; !'tigma
~m s; vyznačena ZJltlm~nnjf š s~. 

•) Ta. borejiif l , jnk se 110d()bá, estj e dvnjpí31nl'll m ;-· nuzuačcu; , kt '1" ž 
mé. do B<·bc ru c tvořivou o. oh!'<ldnou. 

1
) ·dmi cf rozmnl~ D miůrga (st vn. č. G. JK'Izn 7. )1 .:t•tllltl'l'OU mo I u patř& 

ného, kteráž jelit hroz w eetlmi a,j,'ml\ lH'dmi s:.uur•LJn~lmmi ommuťt•uýcb. 
4

) ťbo' Déltliůrg pňsolx bez vl~ttúho vt; lomí. - O 'Of"f'm mfnf ee 
tlov ·k J Y.fa. 

1
) Tbu tt1 ~ím Achnmolba ze lllt1ondilt\1 tt!mt\i· rot.thojrul·, : d 1c 1• '<'StalA 

a l rlcl'Gmy vyJoučcol\. 
T. D ťm iůrgu. 

~ Ze sedmrra n€'bea. 

... 
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(Ž. 18, .) : Ncbe:'a vypravují slávu Boží." A proto i du§e. pro 
L.V(ltt r"i5\ln ve tt·a~t h a zármutku se octnouc, volá w ! na zna
nwni chv,iJy ab · vy~S1 duše 1), pozna.vši co jl sonrodno, pomoci 
ji ·r :laln. 

9. O rPlém t dy jmenu, z třidceti písmen se kládajfcfm, 
a o DJtlm kt t'ý vzr ts •\ z t~ ·h jeho písmen, dále o tlle Pravdy\ 
~ (] an11 ·ti úrlitv dr tl}ti ·1 ennýcb sestávajícfm, n o hlase jejím, 
U t> r.\ 111 mlu"ila ncmlu\'it, a o výkladu nevysloveného jmena, a o duši 
: \· ť'tn a {·I vi•ka, j ~likr>i mají nápodoh ní spasného řádu, tak on 
plísknl D;•l~ IH.tk p vnue, jak mu Čtveřice ze jmen okázala sflu 
L· tPJII)~t'lt fot:sHr·!l). l!UV tě nic neosta1o tajno, co z jeho učen{ k nám 
se (JnstH 'I jak j. i toho (mi'lj milý)3) časU> od mi žádal. 

Hlava XV. 
J k ~ícn rlí~lc Ta ·I ovi kJáů:í. pO od čtyrmedtm& Zivltl čili písmen a JežJAQ.v, 

a jul< ty smyšlenky sv. Otec poráti 

1. Tak mu t dy vclemoudrá íga vykládala pdvod těch dva
•k•'t i Hyř pharwn. S a m o to u jest prý Jednot a., z nichž, jak 
:--vrchu řPccnn -') l dvn j ·o výplody : Monad a a Jednic , a ty 
tlohrnnwdy huily y't.yry; nebot dvnkr.ít d\·ě jsou čtyry. A opět dvě 
u y·t~ Q i••rluo puj.~.t vyd~ly íslo st. Toto pak či lo zčtver

u:ls<,bt~i·uo v •clahl tťch čtyřiadvacet tvarfi. Nejsvětěj ~í pak jm na 
}ll'\'~ . tY ři<'e, ktN'il j ~u my liti lze a nikoli vysloviti, jediný Syn 
puznavtt; Otec t u prý v(, která jsou. Velebná pak a s v rou jme
uovnnt1 j I) ll u nN10 u to: A rr b é to ( evy 1ovitelný) a S í g a, 
J) '' t ~ r tt A 1,-. t h E' i a. lý pak u čet té čtveřice vydává písmen 
l'tJ1·in rh•n•l••)t. Juwuo totiž ·~\pp.".?~ má v sobč pfsm :n sedm, ~~t)i 
l taldl 11H, ll r.l,p téí l'~t a ' ).'f,_9-~(X setlm; a těch dvakrat vět 

tl v: kt .tt. ·pchn l:iuí ťtyřimlvtt t. Tak i dr há • tvr.řicc: \6-y~~ 

1) ykl:'llá se o DL miúr v i, j nž svrclm v č. 7. cln§i viditelného 
·Řt hmnirn .,. lnd • a dl• 6. bytost m clu§evnýtn ourod n jest. 

2) T. . . 
~) ·,\ch ~tlov 11 ·ni v lat. })h•kl. 
4) Hl. n , o. 

4* 
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a Zw·r,, '~'I~~~ a 'E1J~.A.v,aí.1: týž počet pf men vykazují. I vy ·lo
vitelné jmeno Spasitelovo 'lr,v:;5; m~\ pl men t, ale nevyslovitelné 
čtyrmecltma 1); "Syn Kri tos" [T~:.; Xpet<r.b.;J dvanáct, co však ve 
slově Kristus nevysloviteln 'ho se ob ahuje, pí men třidcet A proto 
prý ho jmenuje A a Q, poukazuje tím na holubici [it~F!a-r~~x], poně
vadž ten pták tentýž počet má~). 

2. Ale Ježfš prý má tento nevyslovitelný pl Yod. Z mateře 
totiž všech ,.ěcf, z prvni čtveřice, vyšla jako dcera ~ tveřice druhá 
a tak e stala Osmice, z které pak vy~la De itka. Tak pov tala 
Des1tka a Osmice. Desítko. s Osmici se tipojivši a ji ztleso.te.ronu
sobiv~i vytluln poč t osmdesáti a o mdesátku opět zdesateronů o~ 

bivši zplodila počet o mi set: tak že veškeren po et llísmeu od 
Osmice k Desltce pokt'ačující jest 8 a 80 a 800, t.. i. · ·li~::l~;, neboť 

jmen o Ježí e dává dle či lové platno ·ti pf men 888 a). Tu m:l::. 
zi1'jmě nadnebeský půvo<l, který Ježiš podle ni .h mll. Proto prý 
i má tecká abeceda osm čísel jednotných, o m de iUwvých a o m 
stotek, poč.et 88 na jevo dávajfc, t. j. Ježiše, kterýž ze v ech 
čfsel sestává, pl'očež prý Alfa a Omega [A a úl hJje, což na jeho 
piivotl ze všech poukazuje. - A opět t.'lklo : e te-li se prvn i 
Čtveřice dle postupu č(sel, okáže Slj počet 10 · nebot ex'~'+·(+~' 
dohromady jest ť ož, jak chtěj(, je t Ježíš. Auo i jmeno \~!~7.;

(Kristus), sestávajíc z o mi pfsmen poukazuje prý k první O ·mici, 
která s llesftkou spojena 4) Ježfše porodila. A v ·nk sluje prý i " ynen1 
Kristem", t. j. Dvanáctkou; nebot slovo u~; [syn] mt\ čtyry tlísmena. 
~len;<; pt\k ff'iii, kteráž duLi'umady - -likost Dvaná ·ť y o' aztljí. 
Nebot }Jrvé prý nežli znamení toho jmenn, t. j. Ježi~, syuům~) 

zjevilo, u veliké nevědom~ti a bludu byli lidé; al když e zjevilo 
to šestitlťsmenné jmeno, jež tělo na e vza\lo, aby k smy lu lit.lskeum 
se sneslo, Juajic v obě tu šestku a čtyřiad,.·ncítku: tehtl,iž j J po
zna spr štěni jsou té nevětl u1osti a pi· li od 1m1i k životu, 
ano jim to jmeno vůdcem bylo na cestě k Otci pt·avdy; ucbot prý 
chtěl Ot.ec všehomim odstrnniti nevědomo t a zničiti mrť. Otlstra4 

něnj pak nevědomosti stalo se poznánfm jeho; pročež i zvolen je t 
Človčk po jeho vůli dle obmzu vyě§i mocnosti zřizený. 

1
) T . j. ex • w, čím & znamená istnB PáD; to n~y loviteln • ju1eno m:t 

od ~ al do w 24 P' men. 
2

) Viz svrchu 14, 6. pozn. ti. 
1) 'I ."~ <r' o' 1J • ~· ~ _ 

10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 , -
888

• 
4

) Jak t. nrchu udáno j st, te.k ž násobcnfm a a itAn1m 8 8 zejd • 
1) 1'. j. ~ynnm Botim, vyvolf'oc(\m. 
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3. Z ~tvei·ice totiž vyšli aiónové. Ve čtveřici pak [druhé] 
hy 1i: čI o v č k a Ci r ke v, S I o v o a ž i v o t. Sily od tt'S.cht() prý 
vycházejte{ zplodily J ežlše, k terý na zemi se zjevil A sice prý 
mfsto "Slova" zastávnl anděl Gabriel, mtsto "Života" Duch svatý, 
místo " lov~ka" moc NPjvyššfho, místo pak P}Cirkve" objevila 
Panna 1). A tak dle něho )lOV W člověk dle řádu spasného z Marie 
zplozený jehož, l~dyž lůnem mateř'iným procházel, Oteť věehomlra 
krze Slovo si zvolil ku pozmíní b ~). Když pak ten u vodu 

vstoupil, sn l se nnň jako holubice ten, kt.erý byl vzhfiru vstoupil 
a číslo dvanácti vyplnil ; a v něm je t i ímě t~cb, kteří Sl1olu 
s nim zplozeni byli, s ním se loupili a s nim vstoupili3). Mocnost 
pnk, lcterá sestoupila~ j est símě Otcovo, kteréž v sob chová i Otce 
i )'na, i mocno f Sígy, od ni h poznanou, ale nepojmeno\'anou, 
i vše l\y ni ' 11y4) . A ten prý j ·t ten Duch, jenž ústy Ježflovými 
mlU\·il ·n m člO\·ěka se nazýval, n Otce zjevil; sť.stoupiv na. 
J eží~e s uhn prý e spojil. I pottel prý smrt t en pas i tel ze 
RpasnellO řntlu }lO\"Stal ' , a naučil znnti Otce J{rista&). A tak prý 
tedy .leži · jest sice jm toho člověka, k terý ze pasného řádu 

\"Ze ·~I; dáno 11nk j st mu k nnzlk'\Čení p dobnosti a vzoru toho 
ČlO\' "ka, 1\t ti' nnii sest()upiti ntěl ; a l<dyž jej přijal, pak měl }lrý 

v . ohP. i toho Pra lověka, i Pra. lovo, i Otc , i N evyslo,•itelného, 
i Ti ·notu, i rrn dn"l i írl(eV, i Život 

4 . 'fot ovšem jest nad Acbl" a "Běda!" i nad ' 'šeliké 
trn b1iv volání tl. kvil nf. Ncbot kdož by neměl v nenávi ti 
takov ho -;patnóho lsltnla tom ý h lži, ida, nn týž :Marek p1 twdu 
modlou u ·inil a tuto })Ísmeoy abecedy zmaloval! Ned:ívno, proti 
lovu "na počátku", a tém ř "v cra nebo pf d v ir m" 6

), jak se 

1) tO\'n. l,uk. l , 85. 
2} '1'. j. al,y liM skr~ n&o poznn.li Otce (Bollo.}. 
') V J ží§i t. bylo dle učeni Valentinct\v duchovně sirně matky Acha· 

motby, 1t nP.hož hyli i clrnzl Andělé zpJo,; ni p<1h1 se Sp&$itel m k j ho stá~ 

léwu komou tvu. Vi~ 4, 1. 5. a Sl'()vu. Jan 1, 61. 
4

) Mlni se tn holubice, l<terá při lcí1n Páně naň sestoupila, a o které 
ritzn(aho rnfnění byli bJudaii. N~kt.efi tvrdili, .te jest Duchem v., j iní ji na
zývali sltti. bnikl•m pa i lOl•)•m, jiní myšlenkou tcovou ; ale Marek ji seme
n m čili plodem Otcovým jmťnuj , k rýz v 110 • věccky aióny c ovA, poněftdi 
~p&Bitrl pt sobenfm Otcovým ode 'šťch růť n~ ''Yplozeo je t . 

') Roz znávali Guost.iko\·é člověka J ež{ , an ae dt spasného řádu • Marie 
var di!, pll •tP.le, j h I; ot ru byl lúistus, a Kri ta, jchot otc m tepna b7l 
Uť\b. l\lip;uc stt·. tiltl . 

0} iteceno pii lovhn tolik co: ne<lbuo. 
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řiká, ptiznávaj( Helléné, že obdrleli Kadm m nPjprvé šo:- tn:!cl 
pismen, a pak postupem věk~ fe vynal t.li ·mni jť lnou dyšt.l~, 

jednou dvojué souhiHsky, naposled pak ahtm·~ ~~ ~~~ dlonh r "'" mo
hlásky] k nim při pojil 1). Než e tedy ll~lPnům pt~men ,lnst;l.l o. 
zdali n bylo pravdy? Ncbof tělo jeji jest dle u· ni tvt>ho, ll:trku ! 
pozděj í Kadma. i předkfiv jeho, mladší všf'. h. jiito d ruh1i pt ·mfln a 
p1ipojili, ba mladší tebe samého; ne bot tys h•prv modlou ut:iui1 
tu od tebe tak nazvanou Pravdu. 

ó. 1 kdož strpí tu tvou tak mn ho J)lí. knj{ •i i 1, nn. h z -
jm nného jmenuje, nevyslo,·itcln •ho vy lnvuje a m•tmstihlt•lw vy
stihuje· nna di, ž ten, j jž ty l>ezt(•l ~m u. ne hlitr•l n ··m lll'tl-víš, 
ó ta otevřél a pronesl Iovo, jako jl·rl u z i h clt·khf• .- Iožc--uých; 
a to lovo, jež sv mu půsohit.eli jest rovno a pocl hun ut·virlit.t'lného, 
že sestn.vá z třidceti pí. men, llab pak čtyi·? Bntfl'-li 1>ak tPdy 
Otec věech vě dl ) stejnosti ·vé e lovem, jak ty pmvi~. t rž se
stávati z ttidceti písmen a čtyf syllab ? I 1<•1 i t d ilt• ne:e j ak 
ty stvořitele a. působitele všech včoc( u t,·ur t ~l0\'0 .Ouil r.w do 
třidceti, brzo do čtyrm cttma a bt·zo do še:-:ti j'·n ohllf•b a čts I 
stěsňujcš; jak jej \'e čtvero syUab a třidcatcro pb mt>n rM:trbé1váš; 
juk llospodina všech v~d kt 'l'Ý n besa np• vuiL na 1, 8 
svádlš, jako abecedu; jak Otec, kwrý p jínui V:il,'\cl ·o, jt'JZ v ak uic 
pojati nem\lže, ve čtveiici, ·mtCJ, • ·itku a Vitn:i ·tkn ro7.dé1uje~, 
a tak vým množením bytnost j bo, 'ak s:tm <11<;, n vy~lovitcln•m 

a nepo tiblou vykládáš? A toho, j jž b ~z tkl ·m a IH'zpodstu.tuým 
naz 'rváš41), ~ho bytno t a podstatu z mnoha pi=--uwn khH..Iáš. l\t r:i 
ot>ět jedna z druhých povstávají jsa pra ým Liithlidal.·m3

) a šp•ttným 
kazitelem m·cisv ·chované mocnosti ; a lul) i ji, jsoud, .1"' k d i ·, ne
rozlučitelnou, rozvrhuješ v u~m a bili n • n pulohl:i::m(• z uky, a. nc
hl~1snou jich čásť Otci všehomíra a jeho mysh•11 · lžin• pfi(t t •• :·: 
tak 'si v ucj vr ·h vaněj:s rouhav•>st a ncjv~ si b 'Zb žno.~ť u\'J'lll 
vsecky, kteň ti věří. 

•) Kadmus., souvěký s Mc:jžišem, asi 1500 1)řcd Kr. J)t·in<•sl PJ'Ý tlo ÍtE: ka 
16 písmen: ex, ~' y, o, ~, L., x, 'A, IJ., v, o, 'ltt p, a, -r, u; k t m tedy llcU 'ué 

vynal zli sami dy~é: .5'1 ~, Y.1 a. dvojné! ~' ~' 4, Paltuné.d • I' k r, a w, 
co! činf 24 pf m a. 

1) Viz 14. L 
1) Vbotlně sv. O c 1\ nrka 1 Daidn.l ~m srovnfw:\; n hne julw 'ai.tn\os 

A • t za.vraždiv z závisti v'•ho trovce, do l rť 'i Re ut··kl n lnm uy· 
rint vysta,•ěl: tu-k i teu arcikacfi· bl udi ·m v~ho U~<'lll 1• i· 'lnll(li1é vedl n 
" záhubu uvrhl. 
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6. Pr cež spravedlivě a zaslouženě proti takové tvé odvážli-
vosti volá svatý st~t.rec a hlasatel pravdy 1) v těchto verších, řka: 

"Kouzcllié znalče šalby a h .. ·čzdopravy, 
jimiž ll)udni-:;tvf svého výmysly t rdíš, 
}Jrovadi•j • tebou ohelbaným divy, 
osidlu. S\'ůdná k zmdnénm odpadnutí, 
v ktt•rých ti při •pívá vždy ot hl'tj Satanáš, 
(l<\belskou též A.zazel!l) pomáhá moct: 
za. vůd jmín j~i bezbožnosti v keré." 

' •tk 1H ont>n hohumilý krnet. My pa.k poku iti sl'. ci1C·em•\ aby hom, 
co jt·!>~ z t.tj.•un)hí jt~jich zhýv•í., ač mnoho lol10 jest, stručn 

prošli, a c ulouhý ·, . bylo ukryto, na světlo přivedli; nebo takto 
buů 1ui<lému suadno je vyn-~ititi. 

Hlava XVI. 
J\lorkovf ll st npP.ncťt nevhotlné vSkln•ly pot1obPn tvf o ztrn cné ovci a 2traccném 

pcuú.i; sv. OL c v:u·t~je ůiac1uů jich p Setilol:itL 

I. Pl'1voů t dy svých niónfiv a bloudl5nl i nalezení ovce ztra ené 
j eůn 1wjujfc ~~ p nťikud to.jť.mn tu v c před ta\1uj1, Y~ecko ua 

čísla UY<ÍŮ jk a lJravke~ Žfl ~ Jeduice a Dvojice v e svuj p vod 
' 1m1; a. st'itn.jicc otl jednotky do čtyř do tnvají De itku. ..eboť jedna 

a civ~ a tři a čtyii flohromndy zploůiln. d satero oióm v. A opět 
dvojka ml srhe postupujte až k význumué tísli ·i3), totiž 2 a 4 a 6, 
vyk~ízala Dvan:kcku; a op"'t ode dvojky }WČnt>me-li podobně sč:ítati 
nž do clr~ítky, vyjde Tí-idcitlHt, v n'ž se obsaJmje 8 a 10 a 12. 

vnnrl tt·u t ·tly, že m;í v sob~ w Z\1l:lštnl znam n{ za nf jdouci, 
nazývajl utrpemm. A pa-ot prý, ~e při lsle dvan:1ctém pob1·oma 
se stnln, ta ovce odskočivši zlllomlila~ nebot prav(, že orl1mdnutí 
od dvanáctky ~e ta1oo~). 'l'ýmž zpl\ ob m rykládají, že prý od 

'> Kdo l1y st:1h•c tPn byl, mt ykla,tatell:l se nezmhiuj1. 
1) A7.az,•!, tl ll• knihy ll••not;hovy 'p•l••n z 20 padlých auůěli\, jejž prý Rll· 

fncl tw·· r.aJ n V t• lllllO~ti (jinak 'f )JUSti: IDÍ3ta.) UVrUl. 

') ·r . ,..., - •. . J· ll - ). 

4
) K nll ZI&aÍ~~ni ŮVI.I.tláf·ti čfsel bylo {)Otř lbí uva.nó.cti plsm .o. ale T řadč 

pt m u n ůostávalo c juluoho, pručei fl • \'lo~lo i''. které V.)'nec · ·-U zbude 

j cnň ti u. 1• o byl d nn ·tce n d jjtatek, úp&dek, chyb~ ut.rv nf. 
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(lvanácti j dna )locnost s odloučila a ztratila; a to prý jest ta 
žena., která dra hmu ztratila a svíci rozžebši ji opět nalezL'\. Tak 
prý i či la zbývají f, po (lradlnl 9, po ovci ll 1}, • poJu množenn. 
činí 99, nebof devětkrát jedenáct jest deYadesát ďev t Proto pravi~ 
má i ap.f,'l (amen týž p<>če ~-

2. Nechci váhati ješt jiný výl·lad j ~ich ti oznámiti, abys plodnost 
jejich e ~cell stmn seznal. Písmě lJ, pravl. včittl-Ji se i ta zy);í..~tní 

člslic , jest osmice, poněvadž od prvního na osmém místě toj1; 
potom opět bez té číslici'! ·lslt\ pfsmen poéítajice R sklátlnjíce až 
pv 'li' vyvt:,lOtl lt-idtku. Nt:lmť {.IUČUOUI.:t! Oll a;' R vi- suí ujícc s r,', 

dl čí elué hodnoty pi m n, ale s-· vyneclutjíce, n . t-\vaji oučtem 

Cisel počet 3 . Nebof nž I< z.' jest ló, potom ~- k tomu dělá 22, 
a k těmto kone n ·r,', což je t 8, iuf 30, ten u nich vclcdivný 
pot ·t 3). A z toho odvozují~ že jest Osmice mntkou tři(lceti aiónu. 
Poněvadž tedy ten počet třidccti z tří mocností se skl~htá ztroj • 
násobněn xint (nebo 3X 30=90); ·a Trojice JH\k satna ztroj
násobn{~na. jsouc pilsobí ; n talc tedy ta )3mice u ni zploclila 
počet 99. A oněvadž dvanáctý aión, kte11~ž dpadl, · Pdenáct vy~~ich 
opu til, pravf, že Yýznam písmen dobře fZ hodí k příkladu počítání. 

r bot jedenáct' pismě j t i., čísi m palc znač( 30; i k lacle se tu 
jakožto obraz vyššiho sp ého řttdtt. N bot otl ~~ až do 'A', ;" ne
počitoje, uáv<Í číselná hodnota. pf men i s l, pi'ičfttí-li e pf mě 
k pismeni počet 99. Že pak toto ;,, jsouc v fadě jedemktým se
stoupilo hledat t,odobného obě, aby ·i lo <lvan:ícti naplnilo, n 
nalezši že naplnilo je, to prý patrně se jeví z podoby písmene. 
Nebot -\., jakoby o ě podobného llledat vy~lo, a. je nall•zoou 
k sobě přiJ}Qjilo, vyplnilo mf to dvan:í té, pon 'vadž píHmě 1\1 téml!ř 

ze zdvojuásobnčn •ho \ se sklúdá. l.,ro "•t>ž se i dle toho Jlozntiní 
vyhýbají mtstn devad ·úti devtti, t. j. nedostatku levou rukon na
znač ného ; a] p jednici e sbúnějl, poněvadž přidá-li se k 99, 
k pravé ruce je ptevetle"). 

I) n íenn, o nf~ se pf&! u sv. Lttk. 15, 8., měla toti! <lcsct drncht•m, 
z nichž j tlou ztratidi zbylo vět; nle poč.et j tlcnácti ncroznměj t; o ovdch, 
t~ch bylo sto, ale o aióoech, 2 nichž jeden zb1omli1. 

') a' v.' 'r,' ..,• t -
1+10+8+50 - . 

') :~.' + ~· i' a· t- €' + y• 'll' J 
... .. j • -ao 

1 2+8+4+6+7+8\ -. 
•) tMf JIOml\h li IŮ v po~itánf prsty obou rukou; i:í. Ia utl 1 až )JO 

99 počftali na I vé ruct', orl 100 pak v~e na J•ravé; pročel tU Juvcual o stnrci 
stoletém, t e s á léta čltt\ na t'ravé ruce. 
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3. Ty sr. t <ly, můj rozmilý, za.jisť hodn~ zasm~ješ tomu 
jejich domnNe moudrému bl{ znov tvl ; avšak j ou k polit vánt Jid · 
ti, kteři talc ''elcbnou oho 1užbu a ,·elikosf opra. du n v ·s]ovitelné 
mocno ti i tak vzn ~ n:i ustanovení Eolf abece.clou a číslicemi chladně 
a násiluc! zpotvořují. Ale Yť.~keÍ'Í, jižto od círl{vp odpa ~h·ají a 
tako,'fm bab kým lmjlnim vN-í sami ?.njisté se odsuzují. O nich 

avel pi'ikmmje Tit. 3, 1 .), "aby bom jich po jednom a druhém 
napomenut( ''a.ro ali." Jan pak. u nfk P.inč, klethn nad nimi 
zo třil, chtčj . abychom je ani nepozdl'avovali; neboť di (ll. ll.) : 
"kdo j pozdravuje, že se účastna čin( zlýdt skutlci't jťjich." A 
pnh·em; "nPboť ne uf po koje brzbožníkům 1}" d Ho~podin (Is. 48, 22. ). 
B zbožn[ pak v:sí bezbožností j .. ou, kdož o h·ořiteli ne . i z mP., 
jediném Bohu v)( mohouchn, nad něhož n ní ž:1dného jin 'ho Boha. 
praví, ž z ne<lo tntetnosti pov tni. a to z takovc!, let l'á ama již 
byla z nedoslatečno. ti jiné povstala~ a tak by byl dle ni h vý
Jllo<lk m třetí neclo. tat čnosti. A takové uč ní v ošklivosti majf e 
ft znvrhují , mtime se ji h o nf.'jclálc straniti, n fm více na s\·ých 
výmyslech stojí n jimi se ko hflji. Um vice máme přesv~dčeni býti, 
ž j ' OU po dlí Osmici zlotluchův2). .Tako totiž lid • ,. z ~silosf 
u podlí, čfm ví :m:h·aji a zflmv 'mi ýti zdají, \'Še jako 
zdrnvi a mnohdy i nnd zdl'tlV • dt>l:tjí ll, Um vfce svou nemod b)·vaji 
stfž ni: pod o n · i tito, čím vfr. se nnd miru mouclí· j hni býti 
zdajf a s b vysilují, lu6 tí· přiliš napíuajíc 3), tím vi · . prav~ho 

J'Ozlmm pozbý\'njL N eboť nečistý duch poš •tilosti4) jednou vyšed 
z nich n potom je nalczna, ani se neobfmjí s Dob •m, al svět
ských výmyslu si hledí, přibral sedmPrO ducht v jiný h, horších, 
nežli j~t s..1m, a om.hniv mysl jPjich, jakoby na 1 )Ož:~l;:é vť ·i 
vymy liti mohli, dov dl to n:iležiW, že se úpln pominuli a tak 
celou Osmici pošetilosti ducbii nečistých ,, nč položil. 

J) l'o roznme ". Otce a souvislosti ll}' se vlastně přeloiiti mf! IQ: nenf 
pozdrovu pro Led1ožn , pon ' tuli v ké z.x!~tv, jímž L. X bebr. c~~t:f })fe. 

T 

Joiil i, a jehož za Jmzclrn" s užl val o, v témž smyslu bé~ jal o pověděl sv Jan : 
z~ÍpitV [J.Yj ),!--;.t~!. I ev. August. d civit. Dei XIV. . Jlot\obně to místo 
\'yklMá. 

1 ~:u,ixlm j •dnal< na&. jich viru v~ ntopočc& o lni aióudv, jednak na 
podob n t\ f 11.\n . Luk. 11, 24. n. 

') Jlří lnvi o t "•cb, kteří e naft sílu Avou a moc ětšich vč i dom:ibaJfce 
sami solJf ~kotlfv'lj{. 

4
) Dol"oluji Bi cfsti za l!'rontonem Duc(\jským (le Duť) iv:í.x; mfsto 

«rv~t.x~ M.ign str. G36. 
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Hlava XVII. 
Sm}·ělenky stoupenctt ~1ark0\~}·c1t o stvoření ~ch v· c.i vi<liteln$ch dle obrazu 

nevillitelnýdt. 

1. h i ti pak t.~ké vyložiti, jali dle jich tlomyslu Démiúl'g 
aniž měl toho vlldomí, t.yto voř .fl~ vf:> ·i • krzc matku svou dle 
obrazu nevidit loýd1 zp obil. N jprv prý čtvero žh•lfi: oheň, 
voda, zemll, vzduch, vyvedeno jest tlle obra.zn prvni hořej~í "'tve
řic ; p obcní pak j(•jich, wplo totiž a. zima, sud10 a vlhko, při

po -:tou-Ji c k oněm, u~\·ají úplně obraz O:smi ·e. Potom počítaj( 

desa ro sil takto: sedm \1·o 1 • kruhovitý ·b, j ž i n e~ · zovou, 
s kmhem je objímajícím, který jim sluj • o. mým n •bcm, a k těm 
slunce a měsíc. 'foto uc. atm·o jest prý obmzem té neviditelné 
Desítky vyšlé ze Slova a Života. Dvamtctlm pak se zna -:í kruhem, 
zvfřetnikem nuzvnným; uchoť zmun ni dwmúcti zvíí-at Uttstíůuji prý 
zjevně DYall1Íctku dceru Člověka n. Církve. A pon vatlž prý ,hro
nos ( ntut11u , IIJadolct] velesp · ·uému kolottiní \'Šchomfra e t>roti
vuje 1), j !:>n nad všemi ln'llhy umí tkn, tíhou .. o u na dutinu tlnce u) 
a rycbl st n ll zdlouhavostí . vou zthžuje, tal· že ob "h svOj od 
znamení ke znamení teprva za 30 I 't ''ykolliÍv~ prot ho ntlzývají 
obt-az m Hora, jenž drži mateř jich, ktem vým jmen ·m je t tři
cátou 3). I m í · prý dále, an za 30 (lní s\~é n be ih<l, 1,očtem 
dni počet třiceti aiónu vyobrazuje. 'féž slnnce, v dvanácti měsících 

obihajfc a knthovou obn0\'11 svou 4) končtc, dvnu · tcrem mč ~{cftv 
i D9aná ·tku prý zjevu· e. 1 dno v', · ·o u · v dvauá ·tct'O hod i u roz
vl'ieni, jsou obrazem JPvidi tcJn1 Dvmt~ictky. Ale i hodimt, tato 
dvanáctina due, dle 3 -:tistic upnweua prý jest k naznačeni Tři-

-----
1) nělwm Svýlll zdánlh)'IU O<l východu k ~t•ntltl. 
2) Z tobo vidno, 2e i Guostikuvó ucb a přoosw.vovali kolikr.r •í. n~ja.k 

pe,'llá, tak ž jedna drnM. U snila. A t 'm 8\')'m nebcsflm při ~ít.'lli dvojí lwlo
tfuú, j clu o (z.dt\nlivé) od vycl! o ll u k ~ó.}lodu, ná~Jookcm kolotátú se zemčhoul 
o svou u; drul1é1 po llllJOVá.nf jich od zápntln k výchotlu, uů kt•m rozlit. 
ného p tuv ní zem pi-i J jlm ob ··bu kolo Blnn c. 

•) 'l'. Sofii, v řtul •. niúnfiv na třid tlU'lll JJU tě se nncbtizejíc{ 'tf~n'v-M-
WlJ-0'1 ; nebot i lly m 'la. a jm 11 nikl!~ s n<'nnlézfl.. J) pnk ji lloros, aby 
nepiišl op~t v nf'be~t zaJ1yuouti. 

4) • ~GY.:r.:i-1-:~.'J; unrá.Y.ka nn obrnt. nbrat • fic tA"·knjfcf • 

... 



I. ~-n. 17, 2. Věčnost nápodobena~ 18, I . Jií suořením naznač. ao ai6o. 59 

dcítky 1). I celý zvlřetnik má do s be flO čá telt {stupňuv], (ano 
každé znameni ob ah u je jich 30); tak prý e i kruhem tím střeže 
spojení dvanácti tfidcíti. Ještě v ru i o 7. mi praví, že rozdělena. 
j st na dvanáct pásem a , a že kd ·ž podle jednotlivých pásem při
jlmá sfly s nebes svěsně 3 a vyd~ivá plot.ly podle moci jako ro u 
ji sesýla.j íci, tím prý ·es: patrným obrazem varuictky a jejich 
plozen O.v, jak oni na ji to tvrdl. 

2. Mimo to prý chtěl Démiúr" tt<1podobiti hofej š1 Oamice 
neskonč nosf a věčno f a n bmez nos i ezča no t, ale nemoha 
trvalost jejl a ustavičnost vyznačiti, jsa totiž plo•lPm z nedostatku 
po~lým, vťčuost její v rosy a d b · a mnoholcbí čisla položil, 
domnivaj se, ž v likým počtem ča ův m•kouečnost její nápodobil. 
A tu, dokládají, opustila ho pravda a dostt vila mu lež; a proto 
prý v náillni ·as v toto díJo j ho zajíti m:l . 

Hlava XVIII. 
Které výpovětli ::MojžišOY} k S\•ému tlomyslu Iliitahuji blutlaii. 

1. JO oni tedy o stvoř ní L'lkto mJnvf, přidává co den kažtlý 
z nich, jak může něco no jšiho; nebot neni nikdo dokonalým1 

nenl-Ji u nich tlůvodcem v likýd1 lži. Co oni ze pisů proro kých 
přetvořuji (a sobě pi·izpů bt1jí) "'), to ne'prvé ukázati a z toho je 
na soud pohnati sl ušL Nebot Moj~i§, pr11Ví, poéíuajo vypra vova.ti 
o s t vore ni sv ta, hned na počátku k m. t N všech vl\ci poukázal 
i·ka (I. M ~ž. 11 1. n.) : "Na počátku stvořil nuh nebe i zemi." Pojme-

') Hodinou jest nánl dob ? kterou slun c ve svém zdinlivtim obihu 
denním postOUllÍ o ló stuplio, co:.~ je t 24. částka c lého kruhu o 860°; na. 
(\vojuásol.Jnou bodillU Ů<.'llJÚ (1. no 'uí, pnpntlne dvojmt80 ně toli • tupitt\, t. 30. 

S) tu.tf pli.smu tn určovali dle rozdfln délky Jlnrozcného dne a 11ioo od 
jilm k severu; ly pak kmhy ta pllsma omez1\jíct, 1•rvni skrze Mf'roe nP,ijižněji 
'V }!;gypt6, druh)• akrzl' iene, třetí sl!rt Al xan<.lrii, · tvrt · skrze lthoůos ostrov, 
p~tý skrze 'l'orni, stý skrze Boristlt cu (l3crezina.), &eťlmý skrze hory Rypt'jské 
(K rputy); o tnicla pět n nacl•áz( se zvl nd. no. 

') T. j. netoliko kd z }mpt·sky hua čnC kolmo n a r.cmi po.clajf alebrž 
když v • cc :,a·mi nnši ~věcují a. z~wri v'\}f plotloou j i cioice. 

4) l'Hdn,· ·k lat. překJadn. 



GO L kn. 18 2. Jak :Mojžíšem nazonlena Čtveřico n O mice. 

n vav t <ly toto l:tvťro: " o 'ha., ])O át k, nebe a zemi,~' naznačil prý 
j~jich Č tY<' ř i i. nu i neviditelno ·ť a skrytosf j~j f znamená Nca : 
"a zem byla n vidit(\ln:l R ll(' ·pohhlaná." Druh o u }lak č t v -
ři cí, Yýplod ti· pn-ur, vy~lovil prý, jnk tomu datťjf, J~dyž jmCllOYOl 

propa ť n temno. f, ,~ ni hž j u ,·oda a Duch nnrl v on e vzmí-
~jící. l)otom ]Wý připomínaje De s í tl· u, jmenuje vMJo a den 

a noc, oblohu n ,·eč r! a (.'.O slnj . ránem, 1chou zemi a moř 

a jť~t hylinn n na 0(\:::,:Hť :n mi ·tě d ř vo 1) , a tak prý t~mi deslti 
jmeny naznačuj clr~ct oiónfiY. l\Iocnosť pak ]) v a u :í c t k y takto 
1u·ý u tu•ho '"Y braz(\nn. je · , kdyi jmenuje: luuce a m ::~i , hvězdy 
a časy, ]Pta n velt·~·by, rrhy a zem· plazy, letadla a čtvernožce, 

zvěř a mimo uč y-: chn~· na d\'tm:íc m místě člověka. Tak učl 

tedy, ž Dnch skrze "' Iojžiše ''Y l vil 'l'iid ·H:.ku. - Ale znjirté prý 
i č 1 o věk cUc podohenshf vyš~í Mocnosti f\tvořený, cl10v:i v sobě 
Mocn f z ·cd noh o zří rl ln vyplývajid. Ta JH' ; ,.~. má ·fdlo 
. ~·é na ml t mozku; tu od ní ,·ypl{vaj( 1ly čtyt·y, zvané dle 
obrazu vyšší t v r i c e: j 1lnn .zrnl~, dmlui .ln h~ třeU -:ich n ctvrm 
chuť. O ·mi • pnk člo,·řkC'm J•rý uazn. ·ena t, kto: uši má prý 
dv n tolilcéz oči, }ml- dr'i chNpě a (tvojí chuť, hoi·kého n slad
kého. I ý }tak človčk dle nauky jc"ich přetlcit:tnlje Jlr.f lou 
Třid tku ttlkto: na ruko n pr ty D c. 1 t k u; nn celém pak 
tN na dvanáct úch rozděl nélll 1> vn n :ic t k u. Dčli ho }l:tk, jako 
tHo ravcly u nich d :-.u~ o čemž j ·me ·vr ·bu po'' t1 H ~) . A f\i 
Osmi i, kt.crllž n vyslo,it lná. j t a n Yiůit hui, l1.c sluytu si m~·~Jiti 
v vnitřno ·tC'c.h. 

~ . O ·hmd I>al{, Yelil:~m onom , ,. tl prav1, ž ))OY. tn.1o čtYltý 
den pro })O v;et Č t v c ř i c ('. A opony svato:tunu Mojžt·em zřizt•tu~ho, 
zhoton·n · z pi:H.na hilého a uaodr ' ho, na .ho\·ého nč n ·covt!ho (II. }.(ojž. 
26, l. a 36, 8.), tétéž jim hrl'" olm1zcm. 1 řiza lmťž~l :i čtyřmi i·ndy 
drnl1ych kamem't m~clobl'na (tnmt. 28, 17. ž k čtveři ·i ul·nzujr, na ji~to 
tudf; a tak cokoli\" e v }lÍSmč tml •z;l s h: tí. lu ··trry se obrátiti 
dá , o tom praví, ž }ll'O jejicl1 ~ h·ťi·ici nčinčno j~sL O s m i e 
pak prý op~t t.nkto se VJznnčuj : o mý rlť.n hyl Novl"k stvo .-;(\ll; 
ll e brzo htkjl, že j t učin n še t ho dne, bl'Zť> í . o mého, J č 
snnd pravl, že z cm s k :)• j t tstvořcn ~e:t <ho, Jl 1 t s ký pak osnPho 
dne ; nehoť v rom či n( roztlfl. N kteří pRk mfn( , ž jiný jest 
človčk dle obrazu a podouen tY( lložího t.vorenf, j ·o. mttžcm 

1) Dře o tili strom {Klzminl tlobr '•ho a r.l t'bo. 
~) ID. 14, 3. 

... 



l_ kn. 18. a. 4. Jak dále Osmice, jak Dvanáctka 1řidcítka.. 61 

a ženou polu, a. ten prý jest ·lov kem du hovným, jiný pnlc že 
je t ze země učiněný. 

3. A tak i spasné zřlz nf archy za. ~asu po py, ve které 
o m lidi bylo ;mchováno (1. Mojž. 7, 7. a I. etr. 3, 20.), vťlepatrně 
prý k spasué Osmici poukazuje. To prý i I avid značf, jsa rodem 
o mý mezi bratry sv ~mi (I. J{rál. 16, 1 . ll.). I pak obi'izka. 
která se osmý den děla ~I. Mojl. 17, 12.), n, jevo dávl\ odřezek 1) 

hoí·ejšl Osmice. A lovem, kdekoliv co v pi ·mč do čísla osm vpra
viti e thi, to za vyplněni taj mst vf O mice vydávají. Ale i De
s itka prý se značí ~mi desíti ná•-ody, které Duh Abrahamovi za 
majetek dáti za li il (truut. 15, 19. n.); a totéž prý znamená e 
tím ustanovcnfm, že :ira po desíti letech dala mu A (raru d~vku 
aby s ni dítky zplodil (tamt .. 16, 3.); i pak sJužebn1k Abrahamův, 
au j ·a p h1n pro Jto lm, u tudn ji d set zlatých u~ra.mkl't dal, 
jakoi i bmtří jej{, zdrževše j i dnf deset (tnmt. 4, 22. 55.). Potom 
i .rer boam, an obtll"Žel tle at ~ro kmeni'• (III. Knil. ll, 31. ), a. de -
tero opon ve vatostimku (ll. }[ojí. 2U, 1. ; 36, 8. 9.), a sloupové 
deset loket zvf·i maj íci ~ tamt. 2l>, 16. ; 36t 21.) a deset synu J .ůnl
bových, kt i"i uejprvó posli ni j ·ou (lo 'gypta nakoupit obiJí (I. llojž. 
42, 3.), :L deset apoštol v, jimž se po vzktfšenf zjevil P tin, kllyí 
Tom~ u byl mezi nimi (Jan 20, 24.), vyobrazovali dl nich n vi
ditelnou D ítlut. 

4:. D van á c t k a 11ak, při které se i tn.jemuó utrpení a po
kl " snu ti stalo, z~ kteréhož utrpenf všecky vitlitelné v ci dle jich 
domněnky povstaly, ta prý e zj vně a patrně nalezá všude. 'Iak 
prý d vauáct t;ynii .JukuhovýcLJ, z nicltž jest i dvanáct kmen O., a ná· 
prsnlk tl vanficti ůrahokamy r zličných ar v vykliida.ný (ll. "M jž. 
28, 15. n. 39, 8. n.), dvanácte ~) zvonků (tamt. 28, 33. n. 39, 23. n. 
a dvamicto kamend Mojžišcm pOll horou (~"l.mt. 24, 4.) i tolikéi. 
Josu m, jelln ch v .. e a. jiných za řekou položených c~ros. 4, 3. 
8. . 2 .), t\ muži ne oucí archu úmluvy (tamt. 3, 12.), i kameny 
Eliášem položen ·· pti zápalu ~I tc (lil. Král. 18, 31.), i poč t apoštolův, 
a slovem v ecko, co počet dvaná ti drží, jcjicb Dvamíctku vyznačuje. 
A sjedu o cn( téch čisel dotťenou T Í' i ll c i t k u , chtějí výškou 
archy No IUovy třidceti lok t mn.jl i (I. ~rojž. ", H>.), a Satnuťlem, 

'} 11lk tn~ím nA1.jvá Sl'. Otec Osmici, že tkou, jakoby odřezkem. jeat 
celé Pleróm)'. 

1) t. {nf 110 %vouky na obrubě fúy i idovského kněze přiyě§enío, &b)' lid 
pfichod jeho znnm nal n jemu povinnou '; t vztll\1. Počet jich ao nui v pftm 
a.oi u J oS('fv. F1avia netaliAvá; dto Jus tina mu ~eníka bylo prý jich d•au t. 



62 I. lm. 19, 1. 2. že dle St. Z. lidé před Kristem Praotce neznali. 

an Saula mezi třidccti 1 pozYanými posadil na mistě prvém (1. Král. 
9, 22.), a Daviclem, l~dyž tiidc .t (lni g) kryl na J)Oli (tamt. 20, 5.) 
a. těmi muži, kteřl s ním w~li v je kyni (H. Král. 23, 13. 24.) 3), 

a svatostant:'m, an byl zd<~lí ti'idcet 1oket (JI. Moji. 26, 8.) -
a jiného-li co téhož počtu naleznou, chtějí tim přehol"livě svou Tfi
dcítku dokázati. 

:ra a XIX. 
Jal( z pisum dokazovati usilon ii, y.(' lir1é l~otce neznali, prvé než Ktistus 

l):i.n na sv ' t tJřišel. 

1. Za pot\ bno pc.• k uznnli j . m , zde také připojiti, o ·m 
Propatoru, jťn~ před J{ristovým llÍ'Íštim n znúm byl všem, namlu· 
viti hledf, vybfrají · • z {>ís m, čim hy rl.ok:lzali, že Pán ná mimo 
stvořitel tohoto ve~k ren~tva, o n~n ž oni, jak j mc tv pov děli , 

bezbožně praví, že z ni'a.kého polc.lesku pů,·ocl sviíj má, jiného 
Otce bl~sá. Když tedy I~aiaš prorolc dí (1, 3.) : "I rael pak mne 
nepoznal a liťl mn Uť!•Orozumi•l," toť oni na nepozn:iuí Byth:\ i·r-
čeno býti vykl~dnji. A\ ~Iovo · ,.'~.o,·o ( , 1.): "Nc f Jlrav4ly 
v nich, aniž poznání Roha ,~. k tc~muž př mo • potahují. I toto 
(Žalm , 2. 3. a i : m. 31 ll. 12.): Není rozumn~ho anebo kdo 
by hl dal Boha; v~itkni .e Oll·J,ýlili, spolu neuiit ·~uými e "taJi, 
na nepoznánf Byt11a. ohracťji. I o tom, co lojzí · prnví U. 33, 20.) : 
"Nikdo neuzři Boha t. ~i v bud \ unmlouvn.jí, ž k tťmuž smčřujc. 

2. Ncbot tvllt'('.C tolto prý • r ·it, jak (lži v~) .~) t\•t·cU, prot·oci 
'iděli ; nJe slovo: tl Tikrlo u "uzi'i Boha a živ bude," to o n vidi-

v 

tRlné prý a všem neznámé Ydik ·ti i· čeno jest. Ze ov~cm o ne-
viditelném Otci a Stvoi'itt•li "~. ·h míra f-e~ no j t ·Iovo to: tl Nikdo 
n uzii Bob a, 4' to mnn v ~ ·na zřejmo je:t; ale ž niktPrak o Dythu, 
jejž oni I•i'·ismyslili, nýbrž o tv iiteli (a t u je t 1•rávě uevidit •luý 
ňh). v priib~hu ř či se C•lu\ž . 'fal· ' 1 nniel prý tot'ž nazna ·nje, 

') Tak dle hebt·. a na!' Vulg.; S •dm 6.td rnaJí: "okolo 70 mužt1 po· 
znnýclt. 1 

2 ) Dle h l)r. a J,XX kryl se ))a id ta oli odr. duc })l'ť'd no\·olnnhn až 
do fiČ a dne po 11 m náslr.•ujicího, te,\y jak Vulg. ()i, naž do ,, č ra du 
tteUbou, uikoliv nk třicet tl ní. l'a ři to místo tly bmt zúm ' lnť l)()l'ušill, 
u o mylo četli c w ~lzi arl ·:o n lV'~U/ 

6 • • •• 

3) TaktR! neh~·lo tticlCťt tlícb, ktcH v AJ i B Oavitlt•m clo j ·Pkyn OůoJ
lamaké, o)·bri " ti'i, ktcřfi byJi predni z ti'id íti". 

~) Toho lova uemú. lo.t. p ·klod. 

... 



(. kn. 20, 1. 2. O tétéž ''ěci bajka ze života P..íně a doklady z eva.ng. 63 

t-izaje se anděla ma. vysvětlení o lob n tvf , poněvadž jim neroz
uměl. Ale i and 1, kryje př d nfm v liké tajemství Bytba., řekl 

prý mu (Dan. 12, 9. 10.) : u Od · traň , Dnnieli; nebot tyto feči 
zap ctěny j OU, až rozumní jim pur znm j f a bflí zbfleni rčist( 

očišt~ni] budou" 1
); čistými pak a rozumnými oni nmi býti se 

vychloubají. 

Hlava XX. 
v netlravých a s~yšleuých písmech, jic1tž stoupenci Markovi uifvali, a kted 

núst.& sv. evnng Jií Jdh·ě 'V)'kládali. 

1. 1\límo to uvtldčji nesmírné množstvf podvržených a n pra
vých pfscm, která oni sami slátali, na zar" ženi nerozumných, prav
divá pi ma neztmjídch. žívají pak k tomu i té lživé zprávy 11), 
že Pán, jsa u v~ ku d~tském a maje e pí, menúm učiti, když k němu 
u it I prnvil jak obyčejně: "ftekni a!" '(ekl prý: "a." Když učitel 
však dále velel: "Řekni b !" tu prý odpověděl Pán: "Ty mi prvé 
řekni, co jest a, p. k já řeknu tobě, co jest b." A to vykládají 
tak, jakoby on ám byl znal, co neznámo je t, poukazuje k tornu 
podob ns vfm pismene a. 

2. I n~kt ré výroky v eva.ngdii položené na takový ráz pře
krucují. 'rak prý na př., když dvan~ctiletý Jeilš k matce praví 
(Luk. 2, 49. : "Nevfte-li, že já mu fm ýti v těch věc ch, kte•·é 
j ou Ot mého?" hlásá jim Otce, ){terébo neznali. A proto prý 
po:-lal učeníky do dvanácti kmenů, ab zvčstovali jim neznámého 
Boha.. A tomu, který mu řekl (Mat. 19, 1 ·. 17. Mar. 10, 17. 18. 
Luk. 18, 18. ltl.) : , čitcli dobrý l ''yznal prý Boha v pravdě 
dobr ho, i·ka : " o mne nazýváš dobrým? Jeden! jest dobrý, Otec 
v n b sí h ;" neh y pnk jmfni prý jsou zde aiónové. A že neod
pověd4H tčm, ani so ho tázali (Mat. 21, 23. :Mar. ll, 28. Luk. 20, 2.): 

l) "A! rozumní a d." niktlei se nennlczú., n bczmá.Ja to kacíři pro svou 
chloubu pfidnli; n<•bof o.by byl ST. J.renous sllrn to výsmě!ně přidal, jak llayd 
ae domnívá, n ní vfř podobno. 

1
) To s naskytá J ve lúcvnngelii jak ~bo • oť "o dětstri Páně," jehož 

nakopis se nach'zi t rtč v knihovně kol"j T la Božfho (Mi~rno atr. 663.). 
- Plsmeno ,,a" pon.žováno za vý?.nnk n mt\mého Boba, všep(nodcc. 

t I 

• 



64 I. kn. 2 , 3. Téhož doklad hlaVlli. 21, 1. Markovci nestt~n~ u f o výkup4. 

"0 jaké moci toto čiu(š ?" nýbl"'l je otázkou proti otázce v nesnáze 
piivedl, tím vým neoťlpovčdčnhn poukázal prý k ncvyslovitelnosti 
Otcově, jak oni vykládají. Al i výrokem svým: "Často žádali 
jsou ly~eti j d n é z těchto i·ečf, ale n m Jli kdo by jim i·ekl'' 1) zjevně 

prý slovem jetlné" poukazuje k jedinému pravému Dohu jehož 
neznali P tom když se bliiil Jerusalému a pinkal nad ním rka. 
(Luk. 1 , 42. : "ú bys v o znalo i ty v t nto tlen1 co jest ti k po
koji ! Ale skryto jet před tebou," tu prý lovem "skryto jest" 
označil skrytou tajnost By ha. A l<dyž opčt di (Mat. ll, 28. 29. : 
"Pojďte ke mně v:ickni, kteří pracujete a ol>tíženi jste, a já. ob
č tvím v~ 1 i u · te se o(}c mne " Um zvéstov~ I prý Otce Pravdy; 
neboť co nevedf, tomu líbil prý jim, že jich rulU ··i. 

3. Ale jako hlavní dítVod a takmčř lcorunu učeni :svého uv:i
dťíji toto llat. l l, 26- 27. : "Velebfm tě Otč Pmac ne tJ es i země! 
že jsi skryl tyto v ci pfed moudrými a opatrnými a zjevil jsi se 
maličkým! Ano, Otče! n bo tak se libi)o tobě. Všeck věci dány 
jsou mi od Otce mťho; a nikdo n zná Otce le yu aniž zná. kdo 
yna leč Otec, a komu yn to zjevL" Tim prý zjevně vyslovil, že 

(vynalezeného od nichf1) tce Pmvdy pi'Cd jello I•řt: tím nikdo ne· 
znal ; a tím ch jí provcsti, :2 tvi'lrcc n pt ob i tel svéta vždy ode 
vše h poznán byl, a že Pá11 to po v ůěl o onom v ·~m nezn: m ··m 
Otci, jejž oni blá!).ttjí. 

Hlava XXI. 
Čemu učili blU<laři o vykcupcní; koUkcN je býti mínili '? 

1. Co se pak poůúnf jejich výkupu týká, to bývá náhodou 
neviditelné a nepochopitelué, jsouc matkou věcí nepo tiblých a ne
viditelných. A poněvadt proto j t ne t.ílé, nedá ·c prostě, aniž 
jednlm sl vem (nidem v povědíti, pončvadi každý z niclJ je po-

J) :Mfsto l?ti~IJ.'r,qiX, connapivi, kteréžto čten{ neuullé nnsnhe zavaůuje, 
přija1i jilme čtenf 1 t'i't~~!J.l'p.XOJ, jimi Uayd misto to k dobrému 11my lu přivádí ; 
D boe jest to pak dlo Mat. 13, 17. tlobře e erovna'w' i 9C za\v~thu i se 
z•věrkou z toho vyplývejfcl. 

') To neu( v lat. překladu. 



J. lm. 21, 2. 8. O vykoupeni k dokonalosti, jakými obřad)' se dijc. G5 

dává, jak se mu libí. Nebot kolik jest tohoto tajemného včtlční učitelův, 
tolikeré jest i vykoupeni. A že v skutku k zap w ní křtu, jímž znovu 
pro Boha se rocHme, n k odvrženi všf víry tento způsob 1) o<l ďábla pod
vri n jest, to na svém mlstě proti nim dok..1žeme a proved me. 

2. Praví pak, ž j •st ho potř 1 těm, kteří dokonal ~ho vědění 
dosáhli, aby byli znovuzrozeni k moci, která j est nade všecko; ne
boť jinak prý nclzc do Plerúmy vniknouti, pon •yadi ta uvádí (je) ~) 
dl jejich m1něni v hlubokost (Bytha) 3). r\eboť křest zjeYujícího 
e Ježíše jest I)l'ý na o lpuštční hNchliv ale vvkoup uí Krista~) v nt!j 

toupiv;.tbo k dokonalo ·ti; u no prý j e ·t <luSe"t'Dé, toto dm:hovné. 
A Jn~st od .Tana hlri lln byl k napl'av ní mysli, ale \'ykoupcní ziskáno 
J eží~em j est k rlokonalosti. k fOlUU prý hledí sloYo, ktf'rť.ž (li (Luk. 
1:.., 5 . : "A jiným křtem mám pol·řtěn býti, a v I mi spěchám k němu 1(~) . 
. \ 1 i vnům Z cdeo,·ým když ttátijejich na něm ž:idal~ nby usadil je 
sohě \. kritlo ni vém po I raviri a po 1 vid, P án prý to to vykoup ni 
př~lloži l1"~ka (i\Iar. 1 , 31. : r. 'Mť\i.et -li c křtíti křtem, ktel'ým j:i křtčn 
b ~ti m:ím ?" I Pavel prý zř jm~ a asto nar: íf na \7ykoupeni v KrL tu 
Ježíši, a to prv je t to, které ni ri\zn beze shody po lávajL 

3. Xcbot j dni z ni h upt·avuj{ ínci svntcbni n taj mnými 
o i'-ad · zns\·ťcnjf své stoupence jakési divné ř~či nncl nimi mluví e: 
a t\On<Íní toto uazýya,ji ducllorni vatbou dl ol)(loby sr1atkii vy~~·( h . 
• Jiaí pak rcdou k v d" n křti . říkají tnkto: "Ve jrncno nepo
znaného Otce všech vě ·{; v Pra\'dtt matlm všech; v toho. ktm _'i 
sestoupil na .Jež~e; v j duotn a. vykonp tú a ro:pol éno f mo ností" . 
. Jiní opět hebrej~ká jaká i jme a iikaji , nby svěcence svt: ·fc za
razili, v t n zpftsob : "Ba!;e ma ha mo t~ ba a ian o ra, mi . ta
di a ruada, ku s t ba o for kal a htej " 6). Yvs,·ft1 ni pak 
te.chto slov j •st toto: !1 Vzýv:tm to, co je ndl všcclmn m cno. ť 

1 E~~~;, spccit·", ztltt se býti zpl\so hom výknpn~h icb •1h:·.\d••, jím;. 
obřatly kře&tní nnpodol.Jili. 

'l Dle ř. t.; lat. prokl. ~ň.jnt no to nem.i, ale za to klad : .,s ·mdum eos. ·· 
) lllillav<'k lat. 11i·eldadt1. 

•) ž lnt. lJÍ kla<l mlí. "Ducha,~ ocpíisohí rozdiln t> smy.ln, n bot u <ino
stikCiv jsou Kristus a nuch sv. v j 1len si't:ttck pojeni (Migoc h'. 0!'~9.). 

11) lova. ~ "a velmi SJlě luim k nťmtlu 111imo toto místo nik1lr Sl' ncčton, 
a ztlo.j{ býti parnf: ( vi'lt ', jit Jl ·m v. ?.tle klaclt' : "kt r~kž j. em sonž<'n, 
tlnkml se nevyplní!" 

" to lova mno7.ť c na~ili vysvětliť, nlr. nikomu ~ to nl'povl"clln, 
aniri. llt'l.k mnol•o nn tom ?.Íl.l<'ii · t•ltéf. plnti i o pod lmt'• • ···i n''f'o n l r•ji. Jf(\
llť 18 clohrom~·IJlně clí, Y. by bť'hr"ť''sk:\ byla, nle znnld t·mH, i.r n<'j'I.On nni h~· 
br('j k:4 tmi ~y kll., nni r.ho.lllť'j 1c.i. 

5 



66 I. ko. 21, 4. Jinf jiných obřadCl užbajf. 

Otcovu 1), co sv tlem, dobrým duchem a životem sluje, poněvadi 
jsi v těle kraloval". Jinl opět pri tom vykoupení mluví takto : 
"Jmeno sk1·yté před v škerým božstvem a pan tvem a Pravdou , 
kteréž na se vzal Ježíš Nazru·etský v pá meťh'l) ·větla Kristova1 Krista 
fivoucibo DucbCJn svatým k vykoupeni andělskému" 3). Slova pak 
obnoYen1 j ou tato: nMessia ufareg, namempsaiman kal
daian mosomédaea, akfranai psaua, Jesu Nazaria" · 
a Y)~klad jich jest tento: "Nespustim se Ducha Kri tova ani srdce 
ani mocnosti nadnehesk \ mi1osrdné; kéž mi prospěje jmeno tvé 
Spasiteli Pravdy" I A to říkajf osoby světicí; sv~cenec pak odpo
vídá ~ "Posilněn a vykoupen j m a vykupuji du >;i svou od sv ta 
tohoto a ode všeho, co je t v něm, ve jmen u J a o, jenž duši svou 
[moji r] V) koupil k vykoupeni v Kristu živém." Přítomní pak do
kládajl: "Pokoj všem, na kterých toto jmeno spočívá" 4 ). Potom 
maž( zasvěcence tistým balsamem a); neboť o té masti praví, že jest 
obrazem 1ibovňně v'\e jiné převy-:ující. 

4. N ťkteřl 11ak z nich za zbytečné považuji vl'ccn e vésti 
k vodě, nýbrž smísivše olej s vodou v jedno, lijí to na hlavy svě--

nc\1, t1kajkce slova podobná oněm svt·chu položeným, a to mají 
za vykoupeni; ale i oni mažf balsamcm. Jini pak toto všecko za
vrbujice pra\•1, že tajem tv1 té n vy loviteJné a neviditelné mocnosti 
nem:í se konati tvory viditelnými a porušitelnými, a tajem ·tvi věci 
nepochopitelných a bez tělesných smyslnými a těle nými; neuof p~ý 
úplným vykoupením jest právě pozná u i té nevyslovi ln ' v ~li k o ti. 
Nebof když z nevědomosti nedostatek a utrpení vzešlo, poznáním 
opět v~c se rušf, co neznamosti způsobeno jest, tudíž prý j t po
znthll vykoupením vnitřního človčka.. Ale to prý nenf ani tHesné, 
ne bot tělo jest porušitelné ; ani duševné , poněvadž i du~e z po-

J) T. j. émhirgovu. 
') Tak dle lat. překladatele, o.n četl i v ~ex~ ;t~'l~~~; ř. t. má: iY 'tcxi.; 

~wcx\<;, v životech . 
1) And lským vykoutlenfm tnllťm. rozum •ti se má V)'koupenf, jehoi zasvě

CJJ i t! pliť1ča tnf, jakmile vcM.z jfc v Plc mu AndělOm za chotě dáni bu ou. 
4) Zuanwncjme, jak bezbožuě kacfri ktest i v obb.dech i v slovích zne

uctili a pO ktmili tou m wrOU, le fW. cfrk V pd.vem jejich křty Z llťplatnÓ 

a svntokrád ·f.né }lOVaiLtiic obrácen e řádn křtila způsob n od sam ho Krista 
Pána urč~.>uým . 

1) Pomul\ni toto ~dá ~ ukazovati k B~. biřmování, jakož později č. ó. 
,.vykupováni umirajf leh" ke aváto ti po·lednfho pomazlln1. Tnk kll(.1ři povMy 
od katoUk6 i čláuky viry i sr. obřady hroli, le ty i ony a\·ýroi bludnými ná· 
hledy a n v dnými obyčt'ji kazili a fJrzuili. 



I. kn. 21, 5. Jak vykupují um{raj{cL G7 

klesku povstala a mimo to téměř obydlím ducha jest 1) l proče! 
i vykoupení duchovDým býti má. Poznáním tedy b)'Vá prý vykou
pen člověk vnitřnJ a duchovný a jim prý poznání vě ch věcí do
stačuje. Tow tedy prav)'111 prý jest vykoupením 1). 

5. Někteří z ni h vykupují umfrajfcf v posledním tažen(, Jijíce 
jim na hlavu olej s vodou anebo t)\~Tchu jmenovanou mast s vodou a . 
ř1kaji e při tom svrchu U\'edená slova; aby nepostižitelnými a neviditel
nými se stali knížatům a mocnostem "-yššfm, a vnitřní jich člověk nevi
di lně vzhůru se vyšinul, ano tělo jich zůstává v tvorstvu sv tovém, 
duš pak Démiúrgo"\i připadá. ""\"'elf pak se jim, aby přijdouce k vy~ím 
těm mo nostem řekli takto: "Já j ern syn od Otce, a to~' který před 
tím byl, ale jsem syn v tom, který tu jest. Vyšel jsem, abych s patřil 
všecko, i své i cizí; awak není to cizj naJlrosto, ale Achamothino, ana. 
jest žr.na a sob to zpllsobila. Odvozuji pak rod S\'llj od toho, který 
př d tím byl, a ubfrnm e opět do S'lého, odkud jsem vyšel." A kdo 
tak řekne, ten prý ujde a odolá mocnostem. Do tana se pak k sou
dl'uh m Démiúrgovým, tčrn at řekne: ,.Já jsem <lrn žěí nádoba, 
nežli ta .žena, ktel'á učinila vás 3

). Byť i vMe matka neznala kořen 
svťlj, ale já znám ebe a Jm odkud jsem, a. '·zýv~ím neJ><lru~itelnou 
Sofii, která jest v Otci, matkou pak matky v a š r, která nemá ani 
otce 4) ani manžela, nýbrž mužem i ženou spolu z ženy se zro
dila &) ; t nt učinila vás, neznn,jfc mateře své a mnfc, že by byla 
ama · ale já vzývám matku jrji. u A to lyšíce ti soudruzi Déw 

miúrgovi budou prý tim \'Clmi polekáni, a budou obviiwvati kořen 
svťJj a matky; oni pnk sami odeberou prý se do sv~ho LprJbylku], 
svrhnouce pouta svá, t. j. duši. - A to jest, co o jejich vykou
pení na m1s se do tal o. Ale poněvadž v u čerú n podání vespolek 
se různi, a nov~jši stoupenci jejich denně nového něco, jak to ni .. 

') Rozdíl činíce mezi ducl1em a duM u -:m kadři, že Acbamot.ha ducha 
,·loziln v émiúrga, aniž to 2namenaJ, aby jím pak dále v duše od něho stvo· 
tené Yiltfpen l•yl. Viz hl. 5. 

2) Až sem o jde řecký text u EJlifania, jenz i výslovn • dí: l w; ti.O, 
't~ tJ;;o ElF~velG:.~. Máf arci Epi:&nins i n.Wledujťd jdtě odstavec, al př(· 
davky a odch)•lkami již zn -:ně e In od překladu la.tinekébo. Od hl. 22. Z&· 

čf.n8je v pltvollnúu znění již jen některé citáty se nal(lzaj{ u kýcb piso
vatel v. 

1) T. Achamothn. 
4} Viz bl. 2, 2. 8. 
1) Valentiuci tvrdili. ic Achamotha jejich nu\ přirozeno C mule i leny; 

proto! ji ta é po muisku nazývali Pé.nem a zplozen ijťjímu DémiůrgoYi pffjmf 
Apator cl1h·ali. 

6* 



68 I. kn. 2-2, 1. 2. v. Ot.ee vystavuje pravidlo pravdy proti kl.dřum. 

komu I>O ud nenapadlo, vymy liti a vyploditi u ilujf, těžko jest dů
mněnky všech vypisovati. 

• 

Hlava XXII. 
Které j st pravidlo pravdy a v čem e d n o n bylu.ji vši kni kaciři? 

I. :i\Iy pak držíce se tn-:widla y>ravdy, že totiž jest jeden Bfih 
všemohoucí, ktct ~ž Slov m vým všecky v"ci tYoi·H a zi"í il a z ne-

" jsoudcl\ jsoudmi u~inil, jakož dl písmo (Zahn 32, 6.): "Neboť 
I o v em Hospodinov)'lu upevn na jsou neb a a dech e m úst jeho 

všecka síla j~jicb"; a opět (Jun 1, 3.J : "V~ecky , ... cl skrze n 
učiněny jsou a bez něho nic neni učiněno" nebot že dí "v~ cky 
věci", nic nevyjtmti, nýlni Otec skrze ně [Slovo, Loga 1 učinil 
v~cky v i bud viditelné bud' neviditeln ·, buď my lné bu nad
smyslné, bud asné dle jistého řádu, bucf věčné n vždy b'vajíct), 
který nikoli kr1.e anděly, nni skrze mocno ·ti nějaké, od j ho l\Iyšlení 
odlouč né, - B h vš~h věcí ničehož zajisté nepotřebuje, - nýbrž 
S I o ve m a D u h m svým všecko působ i a řídl a t>ravuje i vš mu 
býti dává; ten jenž učilůl sv t ( vět totiž stává ze všeho), j nž 
stvořil člověka, t~n Bůh Abrahamflv a Bůh ls(tln v a Bťth Jakobi\v, 
na(l u jž neni jiného Boha, ani At• hy I_Poč.itkuj, ani Mocnosti. 
ani Jl)eróm)"; ten Otec Pána. na..~eho Ježíše Krista, ja.k okt\žemc -
toho tedy pravidla držíce, snadno dokážeme, Y.e oni od pravdy 
zbloudili, byť i ebe vice a rozmani jši věci mluvili. Nebot 
všecka skQro kacířstva, cokoli\' jich je ·t, jmenují sice j dno ho 
Boha, al' zleh ujf ho s,· 'mi špatnými náhled , ncv(l~ni jsou e 
k tVlirci svému, jakož i poltané svou modlo luž on. Yýtvarem 
pak liožim 1) pohrdají odpfrajíce svému ·pasen{ a sami sebe co 
nejtrpčcji obviítujfce i křivě proti sobě B''ědč(ce. Vstanou sice 
oni s tělem , b t i necht li, ahy }) znali mo toho , k l"ýž je 
z 1m vých povolá, ale se sprav dli v· mi nebudou }JOčteni pro svou 
nevě1u. 

2. Že v k rozličným tolik a rozmanit.ým zpt\ obcm v ·ecky 
lm iř odhaliti a překonati lze, a my j mP · umfnili, j v:e ky 

I) T. j . tělem svym, jež prý n nf boru &Jl&SCnf. 

.. 



I. kn. 23, 1. O osobě 'imóca kouzelníka. 69 

dle jích zvláštn( povahy na soud pohnati, za dobré uznali jsme, 
prvé objeviti jich zfidlo a kořen. abys ty, eznaj e svrchovaného 
jich Bytha, poznal i strom, z něhož takové ovoce vyšlo. 

Hlava XXIII. 
O učeni a mra\·ích .~imóna kouzelníka a lenanclra. 

... 
1. S i m ó n 1), kouzť)ník, rodem SamRrifan, o němž sv. Luká§, 

učcník a sroupenec apoštolův, di (Sk. ap. , 9. a n.): "AJe muž 
ni>jaký jmenem Šimón, j nž prvé proníděl v m~ ·tě um n1 kouzel
nické a ~vad 1 lid Se: maritánův, d laje se kýmsi velikým, j hot po
slou balí od uejmenšíbo až clo největšího, Nkajícc: Ten jest moc
nost Boží, ana slove \"eliká. Hll'dNi pak k němu, poněvndt je 
dlouhý čas čárami svými byl mtímil:. - ten dy Šimón dělal se, ja
koby věřil, a domnínlje se, že Rpoštolo,·é s\"á uzdravo\'Únf vyko
návají kot1zelnictvím a nikCJliv bož kou mocf, a takt.Sž my Je, když 
vkládáním rukou Duchem svatým naplňují vH{ í v Boha skrze 
toho, j jž hlásajf, Krista Ježišť, že i to e d~je v~tším n~jakým 
kouzelným um~nim, nabízel O.(JO~toHim p nízc, aby i siim též moci 
obdrž 1, ktet·ýmkollv by chtN, udělovati Ducha svatého; uslyšel 
v~nk od r tra toto tarnt v. O. a n.): "Pcnfze hoj bud'tež s tebou 

1) • imón, z Citty m~ste•ka snmařtSk~ho rodilý, mísil jak se pod bá 
ru\hl dy mudrdví no10Jllatóoského u· euiJn ziclovským a kfesf.anskýtn. OpW!tiv 
nmař (r. 34.) potl ulml •e ve Foinicku a Men~( ii a t•Hět>l .za {Mře Klnu

dia do Řhna (ok. r. 41.). Tu 1•ro lul um nían kottZelnickýJll tou tu«<rou, ie za 
boha pokládán j t. Ale chtijo prý jako Kristu.s do n bet e p vzn ati, na 
modlitbu S\'. Petra spadna bídně prý z své vznl. ie mu byla socha posla· 
vena s né.p· em: " imoni Deo ancto," jak sv. Justin (Obr. I. 26.) pravi, 
nenf tak nepod bno, jak nejedněm se zdá ocl t doby, co (r. 1&74.) na yýspě 
Tib ru .ocbu 1ykopáno s nl\plsem: "Semoni Deo Sanro Deo Fidio 
sacrum", ·ož prý na bi k u modlu ""Sem o" pottka7.t\ie. :rovn. })Ítly sv. Ote. 
apoiil a Ju~t. Mučcdln. od StWl& tr. 268. pozn. t. - Šimónn již nalezají 
se poMtky gnostici mu; nebot dle Thl'oCloreta jii nč.il o "pl1\p{LVO<Iu vAebo" 
(Bythu , tomu pthlm!il "my§J okl1" t .. :unoji), a ol a prý c vtňlili v .~'imónu 
a jeho llelcmě; z té prvuJ d ojice podl o IlJo Z}tloZ<"na druhá, třt.-U a čtvrtá, 

tak že v jc•ho nauce ji! cel OsJn[ce gnostická se jeví. 



\ 
70 l. Jm. 23, 2. S. O j ho Heleně a gnóstické nauce. 

na zatraceni, protože jsi se domniva1, žehy dar Boží mo bl za pe· 
níze koupen býti. Nemáš dilu ani losu v této věci, ncbot rdce 
tv~ neni npřfmé před Bobem. Vidím zaji té, že v žluči botkosti 
a ve vazbč nespravedlnosti včzišu. Když pnk kouzelnlk ten přes 

to nevěřil v Boha, odporoYal Um vice apo tolihn , btě slá''Y do
sid, a hloubal je~tě více ve veškerém uměrú kouzelnickém, tAk že 
mnoho lidu udivenlm naplnil, jeitot žil za f aře Klaudia, jenž prý 
ho pro umění kouzehůcké i ochou poctil. Ten tedy by I od mno
hých jako bt\h v leben, a učil o sobě, ~e on j e t to, kterýž se 
Židům jalw Syn zjeYi1, v Sama.fi pak jako Otec s toupil, k ostatnfm 
pak národum jako Duch vatý přišel. Ont prý že je t mocno tf 
nejvzne~enlijšf, t j. Otec nad všecky v ci, a nechá e nazývati od 
lidi, jakkoliv jej nazývati cbtějf. 

2. Sekta pak Šimóna Samařskébo, od něhož všecka kacfřstva 
původ svůj mají, má záldad takový: \~ Tyru, mlistč Foinickém. 
vykoupil jakousi veřťjuou nevě tku, jmenem II e 1 c nu, a s seto\1 
ji vodil řfkaj , že ta jest prvním jeho pomyslem [ • nnojf), mateN 
všech v ci, skrze kterouž z počátku umy lil zpO. obiti Anděly i Arch
andNy. Nebot prý tato Ennoja vyt'Oniwi se z něho a poznávají· 
v1lli Otce vého, e toupá do niž1>ich míst a ploůí Anděly i Arch
and ly, od nichž, jak pt'tl.lf, i tento vět učiněn jest. Když pa.k 
je byla zrodila zadriena je t ocl nich ze žárlivosti poněvadž ne~ 

chtěli za plozen e někoho jiného pokládáni býti. On pak že na
pro .. to od nich nebyl poznán; jeho pak Eunoja byla tn'Ý od těch 

Mo nosU a Andělův, od ni zplozený h za.drlena, trpíc od nich vše
likou potuput aby neodebmla se opět vzhůru k vému Otci, až pak 
byla i v tělo lidské se,•řena a po mnohé věky jako z nádoby do 
nádoby v jiná a jiná těla ženská prý putovala. Bylaf prý i v té 
Heleně, pm kterou válka b'Ojsk.-\ povstala, a pro ni o lepnul i té
sicborus 1) , že v pfsn(ch svých ji hanil, potom pa.k když v jiné od
volacl bá ni ji velebil, opět prohlédl. Putt~fc pak z Ia do těla, 

a proto i povždy potupu trpíc, konečně i v hampejze na smil t\'J 
vydána j ' t; a ta prý jes tn ovce ztracená. 

3. Pro tož prý i ~m pfišel, aby napfed ji k soM pfijal 
a osvobodil od pout, a pak 1 i <1 e m spásu zfskn1, když by ho pozuali. 

1) tésicho r us, pravým jm n n Tisias, básník lyrický 11 lhmery 
" Bicilii, uvedl k o Javě boha zpěvy borné, k ró se 2phaly od sboru v ol 
obětoice ojiciho, od ehot i své přijmi v J. T ·n prý sloliv zpěv na potopu 
Heleny Trojské, od Kastora a Polluxe ztako zbaven jest, kdy! pak v jiném 
spělo odvoladm (~«Atv~la) ji op t. velebil, zas prohlédl. 

.. 
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Poněvadž totiž And lé patně vládli v tem, an každý si p:tn tví 
osvojoval1 tehdy 1>rý on sestoupil a přišel k napraveni všech věci, 
proměniv se a přiJ)Odobniv k Silám, Mocno tem a Andělum, až 
i Lám o objevil člověkem meú lidmi, ač nebyl člověkem a zdánlivě 
trpěl v zemi Judské, ač neo·pěJ. Proroci pak prorokovali prý nadšeni 
jsouce od Andčlu, pusobcQ tohoto světa; protož prý jich uic nedbají, · 
kteti v něho a. jeho Helenu naděj i svou mají, nýbrl tl ělaj i jako 
v o bodníci, co chtějí ; n bot z jeho milosti, nikoliv pak pro sl\utky 

sprav dlivé dosahuji lid~ spas nL Nebot prý jsou skutkové pouze 
případně pravedlivi, nikoliv pak přirozeně, jakož byli Andělé, 

zp~sobitelé toho světa., učili u takovými příkazy lidi v otroctví 
U\Thli. Pr tož i sHboval, že tento v t bude zrušen, a že toupenci 
jeho . proštčni bud u hidy působc6 tohoto svHa. 

4. Jejich tedy tnjemnostníci živi j ou pro. topn ně a provozují 
kouzlo, č každý z nich j t. Zaříkriní a zaklituín( všeliká tropí, 
mpoje k lásce popuzujici a dr: ždíd trojí a tak řečených duchů 
přf cdících a uy s !'ýlajtclch, n co jiných j t tomu vollobuých 
klamů, horlivě u nich se uživ•i. 1\laji t 'ž obraz Šim 'n\lV v podob 
Jovišc a Helenin v podobě Minervy a klan ji se jim; ano mají 

... " i náz v dle pť'lYod toho bezbožného učení, Simóna, ~luj(ce Si-
muníky ; a od nich má své počátky křivě tak zvané poznánJ (Tiwat,), 
jako~ )ze z jich vln -tnich řečí rozumťti. 

5. toupenec jeho byl M e na n der, rodem Samaritan 1), který 
taktéž k největš,mn kouzelnictví do pčl. Ten pravf, že prvni 
Mocn t je:st v m neznáma, on (lak že jako pasitel e ·Ján jest 
z (mJst] neviditelný h ke spáse Jidstvn. Svllt prý zpfisoben je t od 
AndN lV, o nichž podobně jako 'im · n Jnuvf, že z Ennoje pocházej I. 
On prý tťž k uze1nickýru~ jemu~ učí, uměním d'iti mfiže poznáni, 
jakby přcmoženi býti mohli s:uni Andělé, kteřížto tsvět zp1' bili. 
Ncb t prý e učenfkfim jeho křt m na jeho jmeno dostává vzkft
šcn , tak že ,,I ·e umříti nemohou, nýbt·ž žij( ne.:;t<irnouc~ a ne
nesmrtelní. 

1} v. Jnstin udliVJ\ rodišt~m jeho město Kapparetaja, Theodoret pak 
'b~ rai; zvlW!U! pr)' v Antiochii své bludafstv' tropiL Vf ne! co zde l r<'

n na vypravuje, o n ~m se n vf. 



1, ku. 24, 1. 2. čení '3turninovo. 

Hlava XXIV. 
O · tuminovi a Basilidoví. 

l. Od těch ak · Saturnin u z Antiochie, kt r~ž jest u 
Dafny, a Ba i 1 j d povzbuzen( \'ZB\'~c, protivné tomu u euí ta· 
no,;li jeden "' )Tii, druhý pak ,. Alexandrii. atuminus podobnň 
jako Menander uči, že jec;t jeden Otce, neznámý wem, jenž učitůl 
Andě1y, At·cbanděly, Síly a Mo nosti. Od edmi pak kte1j·chsi 
Andělův učiněn prý jest svH e ,·ším, c v něm jest. v lo\·~k vsak 
jest prý dílo Andělův, kteří nemohouce zddeti ~tkvěl}' obraz. sná
šejici se od nejvyšší Mocnosti, (JOn vadž se ihn cl opět vzhňru 
VZDe 1, pOYzbuzovali }U'Ý se i·kouc : 11 OÍmlle člověka dle Obl' a Z U 

a podoben stvl! (I. Mojž. 1, 26. 1). A tuk ktlyž člo,·ěk učiněn 
jest, a nemohl vzpřímiti pro slabo ť Andčli'tv, ale jako červíček 
s plazil, smil vala nad nim Síla hůl'y, pon \vadž dle j j(ho 
podobenstvi učiněn jest, a slala mu jiskt-u životní, kteráž po
zyedla člověka a čilo ti i života mu dodala. Ta životní j~ kra tedy, 
dí, navnltí po smrti k tomu, co ji sourodno jest ; a ostate~ 
z čehož tyto [viditelné v i učin~ny jsou, rozpadne se-

2. O pa i Ji pak učí, ze jest n narozený1 netělesný, bez 
podoby, že toliko zdánlivě člov~kem se ok:izal; i .Bůh zidovský 
jest prý jeden z Andělův. A pon~vadž pt·ý Oteé jello všecka Kn(
žat h·a chtěl zničiti !l), proto prý při);el Kristus pottlti Boha Židttv 
a pasiti ,·~Hci v něj Krista ; ,·ěřicimi puk jsou ti, kteří mají 
jiskru života. Ont též }lf1Wil, že dvojí plťmč 1idské od Andčlfi 
původně stvořeno jest, zlé a d bré. A poněvadž u<tblové pomáhají 
z1ým, proto prý pri ··el ~it~l zničiti zlé jal .. li tli tak {fábly, a spa
siti dobré. Ženiti pak se a vdávati, pl diti a roditi, to 1n·ý jest 
od Satana. fnozí také z st<>upen ův j h zdržují se mn o, a svá· 
cl~jí mnohé touto svou zdrželivosti vymyšlenou. Pt'Or chra pnk 

1) Slovíčko "8\'~hou, jd ma p{IIDlo, zuwyslnc ''l'llC ·h1 no je t od kucil·d, 
aby jim bylo volno pot:\hnouti elmtn to., k čemu by chtkli, t. že jinj• jest ten, 
který t4\lo člověka zpdsobil, n jiný, který joj duší (podou~•utvím u-,'-fm) uad~l. 

~) Ta pi-eložeoo 1• dl Tb oů retaj 1•odle lo.t. }l~kl du It·cuCO\'Qo }lřeložiti 

jest : A pon · \'adž prý šecka Knižatsh•a cht~la zničiti Otce j ho. N ,ž má.-H 
touto větou vyjudřena b)·ti t>Hčina, pro ktet•ou l'Hš l Kristus potnti oha 
Ži dv, 11 ob tojl le čteni Thwdor tt>nt o věd ~e ·. 
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n~ktení řečena prý jsou od And~lu, světa zpusobců, některn opět 
od Satana; o tom pak dí, že jest též Andčlem, ale protivníkem 
zpusobitelů světa, zvlášť pak Boha židovsk ho. 

3. Ale D a s i lid é s 1), aby se zdálo, že cosi ,·yššího a pra,·dě 
podobněj~ího vymyslil, roz~iřil do nekonečna domnělé učeni své, . 
pt-a,·ě že od Otce nenarozeného zplozen jest ncj rvé Nih;, od toho 
pak že zploz n jest Logos, od Loga prý pochází l'ronésis (ti·~~VY,qt.;, 
Rozmysl), od ronése o l-t ofie a Dynamis (.l::.'lx~.!.;, ila), od Sily 
pak a Sofie Mo no sti a Knížat tva i Andě1ť, kt r ' i prvnimi na· 
z;vá a o kterých praví, že jimi prvni nebe učiněno jest. Od těchto 
pak že vyšli a učiněni jsou jinf, kteří učinili jiné n be, podobo 
prn~mu; a když pak z tc chto opět jiní vyšlit podobni těm, kteň 
natl nimi j .. ou, zp(Lobili nebe třetí , a z třetího doUt estupujícl 
čtnté, a tak dále týmž zpfisobem učiněna prý jsou vždy jiná a jiná 
Knížatstva a Anděl ' a nebesa počtem a7. na 365. rotož prý i to
likéž dni má jeden t"'k dle počtu neb . 

4. Ti ,·šak Andčlé, ktcii poslední i nám vidit lné nebe obývaj(, 
učinili prý v ·ecko, co jest na SYětě a rozdělili mezi sebou kt-ajiny 
zemské n nárorly " nich tijícL Knížrtem 11ak jejich jest ten, který 
za Boha Žid h e považuje. A poně,,adž pt·)r tento htěl svému 

v 
lidu, Zidům totiž, druh · národy podrobiti, ostatru Kn(žatstva }lroti 
němu povstala, odporujíce mu v tom; a proto prý i druzi národové 
od národu jPho se odcizili. Otec pak nenarozený a nevyslovitelný, 
vida záhubu jich, po lal prý pn·orozeného Nůsa svého (a týž jest 
ten, který slove Kristus), aby osYobodil věríct v něho z moci světa 
zpll bcfiv. I zjevil prý se též jejich m1rodfiru na zemi jako č)o,•ěk 
a V)'kona.J včci ,·elewocné. Pročťž prý uetrpěl ani l\le ... imóu jakýsi 
r\yréoský, kt rý donu en byl. aby n sl kříž nusto něho. A toho 
prý proměnil ,, o obu s\'ou, tak že ho za J ií~ měli a uL.i'ižo rui 
z ne v domosti a z hl udu; Jeilš pak ám vez ma nn se podobu Ši
m ' na stál pr)· tnm, vysml\'3j se jim. Nebof j a m cnostf netě· 

Iesnou a N usem Otce nenarozeu ·ho, mohl pt·ý e proměniti, več 

cht I, n tak i \'Btoupil k tomut který j j byl poslal, vysmivaje se 
um\m, jržto ho drž~ti ucnwhli, a on neviditelný byl všem. K ři 
tedy tott• ,.i,(H, o \'obozeni p1·.v jsou z moci I nížat, zpihiobců tohoto 

1) B n s i I i cl s, roilil)• E0•ypr::tut ' 'Y ltloubal e, !c má evó učení od Ma
t>'je apt•~t{)ln, jak i skutečně i ae atnrniu •m do do y apo tolské dosahá, j sa 
n st VlHkem J• lyk~trpo"ým. J ronym do v čnje, že Ba ilid ··s zemřel za císaře 
ll&ldriaun tuk. r. 165.}. lc EWI b. (lli t. cirk. n~. 7, 4.) psal jil za iivota jeho 
ltOti n llnlu A riP}Ul r Rtor, jen i i Ulť vá, !e a ' lid s pRal 24 knih o BY. 

,.,.a11ge1ii. 
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světa; a ti prý nemaj1 věřiti v toho, kterýž byl ukřižován, nýbrl 
v toho, který v podobě člověka přišel a za ukřižována pokládán 
byl a iilul Ježíě, i po lán byl od Otce, aby tím spasnýrn řádem 

skutky pflsobitelii světa zrušil. Kdo prý tedy vyznává ukřižovaného, 
ten je tě je t poddaným a porobem těch , kteří učinili těla; ale 
kdo prý jej zapře, osvobozen jest od nich a poznává spasný řád 

Otce nennrozeného. 
6. Du~i prý jediné do tane se pásy; nebof. tělo jest od při

rody porušitelné 1). A proroctva, tak praví, pocházejt podobně od 
Knižat, pňsobitelii tohoto svl!ta, najmě pak zákon od Ku ížete jejich .. 
[ZidO ], který lid z Er~pta vyvedl. o se obětuje modlám, lim 
prý mnjf pohrdati, a za nic to považujíce směle toho užívati ; a tak 
maji též užíváni ostatní h ·kutk za lho tejn • jakož i v eliké roz
koše. TiUž obírnjí se i ,·šelikými kouzly a vl<lěními, zaklinují a za
řfkajf, a v eliké podobué nPplechy trOJ:!í; srny lili i také jistá 
jmena, jakoby AndNtlm nál žela., a udávají ti že jsou v prvnlm, 
tí v druhém n bi, a kon •čně usilují vyložiti názvy pro 365 srny· 
šlených n e , i počc'ltky jejich a Anděly a locuosti. Tak prý 
i tento svět, ,, němz Spasitel dle nich uol6 a vzhflru se vznášeJ, 
má své jmeno, a ioo Kaulakau ~). 

6. Kdo to tedy zví a v ecky Anděly i pňvody jich pozn:l, 
bude sám nevidit lným a nepostižitelným všem A ndělum a Mocno
stem, jakož i Kaulakau byl. A jnlw ..:yn jest neznám v echněm, 
rok prý oni též nemnjť od nikoho poznáni býti, nýbrl znajíce všecky 
a všemi projdouce, mají býti všem neviditelni a ne?;námi. Ty za
jisté, f·kou, znej všecky, ale tebe neznej nikdo I Pročež tací lidé 
jsou zapfíti [víru] hoto,•i; ba nemohou ani pro to jmen o 3) ~ti, 

jsouce všem rovni ). Ale nemuže prý mnoho zvěděti věci ty, nýbri 

• 1) A nem ž dlo nauky Basiliuovy n porušitclno ti s přlúě tniti, 
protože kacir t n za1>ťral těla z mrtvý h a:ktišeoi, jak vypravuje Tertulliau 
(De prae cript. c. 46.). 

') l\Iarnt; usilovali jil Theoooret a Epifanius nalczti vhodný nijaký 
vj•klad lova. tol1o, jd i:8 název · tn pokládáme, a.č lat. překlad na mistě 
tom nedosti jasný j t. O u.t.ek slov to jil. u Isai e (28, 1 .) s 
naskytá: ~p. ~:"l. edmdesAtci je p· Jojili : i1~B~ i-i:' H.~, a naše Vul-

'I"T r-
gata: .,exspec~. reexspec " aě btŠim pi·eložiti přijde~ pravidlo nad pravidlo. 
Prorok na mistě tom nt\podobf repto&. promlouvat proti zákonu Páně, že 
jim ptfkaz nad piíkaz, pravidlo nad pravidlo, malič o tu a maličko tam 
ukládiL 

') • j. nro n é rz;~ánl. 
•) Srovn. l•l. 61 3. zo. 1. 
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z tistce jeden a z desetj tisici'L dva. Pravl též, ie nejsou již Židy, 
al že také nej ou ještě ktesfany; a že netřeba, aby tajemné é 
učeni zjevovali, ný rž v taJnosti a rn1čeni je drželi. 

7. ista pak svým 365 nebesiim rozvrhují jako mathemati
kové; neboť o. voj i vše si pravidla. jich, přenesli je na povahu sv ho 
učení· knížetem pak jejich (těch nebes] jest Abraxas J), ~ proto 
p1ý má v sobě počet 365. 

Hlava XXV. 
Karp ok ra to v i 2). 

l. Karpokratés pak se svými stoup nci pravi, že svět a co 
v n m je t, pochází od Anďěld mnohem nižších, nežli je t nezplo
zen; Otec. Ježíš pak d Josef~ zplozený, jsa jinak ve všem roven 
druhým Hel m, t1m se od nich lišf, že duše jeho jsouc silná a. či tá, 
to si a.matovnla, co byla viděla, d kavade trvala vOkol nezploze
ného tce. A proto prý j í od tohoto b I. seslána sUn aby ujíti 
mohla pů ·o iteli'L své ta a pro· dši všemi 3) a ode všech osvob zena 
j ouc, mohla v~toupiti vzhttl'U k nčmu; a podobně ty duše] které 

1
) Tím jmen m, cH Tertullum ( e pracscript. c. 46.}, J eronym (in c. 3. 

Am ) a jinf, nazýval B . .lSilid ·s ejvyš iho Boha.; i nacház1 c zbu tn na za
bo\'fln~rcu podoe drnbokamech gnoatk ýth. poněvadž se mu veliká mo k ost.ra

tenf pri"·ítala.. fločltá se pnk: x'+W+P'+:t+~'+~/+t;'_t+2+100+I+ 
oo+t+200=o6&. 

~) Karpo krAtés, Alexauůrillan, pojal za mllDželku j kmui Kefalé
.ňanku Alexandnt, s kterou~ měl yna Epiftlna (viz hl. ll, 8. pozn. 2.), byl 
n stevuikem Dasilidovým, j pravdč podobá, za první doby lladrianovy. 
1'ertuJlian o uěm dí, le byl ohavný smilník a kouzelník, Er•ifanius pak tvrdl, 
te před il natle věecky kacíře bezb žnosti a prost pášnOI.!ti. 

3) ~etmě a počestně rnlnvf sv. Jreneus, kdeit() dle Jt~pifania jest r oz
um ti: pro- dSi všemi i ebe bor§ími "'iuy a zl\usiv "i e ve všech ohavnostech, 
tak teprY očiAtěna, ale vlnstn poskvrnťn odebrala s • k Bo u." Aviak Hayd 
proti tomuto náhl du i Manuetovu i Gral>eovt1 mfnf, !eby " tomto smyslu 
muselo státi: per omni a nikoliv: per omn Toto prý poukazuje k řec
kému ~t« T'~'l t. ?ta"9-t~'l1 skrze vě c a utrpenf, všecky zkuě osU. Avšak 
Maasuetovo mfněuf potvrzuje se tún, co dó.le ev. lreneus praví, zvlástě ě. 4. 
a 5. Srovn. také ll 32. 
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si věci podobné jako on z .. ·olily. Du~e pak Jťž.( ~ova, vychována 
..; 

jsouc v ohy~ejích Zidův, pohrdla prý jimi a (lroto . e jí dostalo 
sil, jimiž zničila utrpení, litcrým za tre, t podléhalo lidstvo. 

2. Ta duše] tedy, která podobně jako duSe JežJoo\·a může 

pohrdati tvůrci a. 'Vládci srěta, podobných prý dosáhne sil, aby 
i podobné ,.~ci konati mohla. Protož i k takovt! pýše se vynášeli, 
že někteří Ježíši se roYn jl, ba někteii i za nt'co statn~jší, než on 
j ·~ se \·yhlašoji ; jsout i rýte~ni'jší prý nad učenlky jeho, t. nad 
Petra a Pavla i druhé apoštoly, n twjsou prý o nic menši Ježlše. 
Nebot prý duse jej i c b poch~zťjlce z téhož okruhu, a tudlí taktéž 
poYrhujice působiteli stěta.. též .. ily obdl'žely i k témuž se navrátí. 
Je.stliže by n~kdo více polmll ,·šemi ,~ cmi, ktťl'é tu j:::ou, nežli on, 
m že t~ž jeho Iepšhn býti. 

3. Titiž zanášejí se '"šelikým kouz lným uměním, za.říká.ván1m, 
1 'ky k 1ásce vzbuzujlcími a ůráždfcími, pi-ísedy a působiteli núv "), 
i jinými ohavnostmi, }navfce, že mají moc panonlti lmižntfim a pfi-
obitelňm tobo svHa, a nejen těm, nýbrž i vše u, o v něm uti
něno jest. Jsou Yšak i orJ, jakož i pohan~, od atana předesláni 
na zlehčení jmen a. lložlho a církYe, aby lidt.S, ktei'-{ o učení jt1jich s]y f, 
mnf e, fe jsme v ·ickni jim podobni, na všr hrn zpus(lb u ... i sn~ odvrátili 
od kaziml pravdy; anebo když i jťji h !i:kUtk}· t>ntřf ncb všrcky tu
l'ili, ačkoliv nic s aůmi SJlOlečn ho nemáme, ani v učení, ani v mra~ 
vích, ani v každoder.ním obcCJ,·:ínf. A \·šak on i pro vůj ohaYoý 
íh·ot a bezbožné učeni zneužívají jmen a [kh~sfan"kťho] na. zóst~ru 
své z)oby; rue "jich odsouz ni jest praredlivé11 (Řím. 3, 8.), 
obdrží zajisté od Boha od mťnu hodnou f:.kutk[t svých. 

4. A v takové v be2uzdné zběsilo ti přiznbVlljí !;)e, že ·ko, 
coko1iv bezbožného a oha~'n(·ho je~t, v mo i . vé mají 11 páchati 
smlljí; neb(\ť pravt že toliko dle minťní lid ·kého jsou některé činy 
d~, jiné do r~. Pr čež prý mají duše dl i\·ého t~ly putováni de
liký života :zpdsob n. všeť ·é l·iny l't·ojiti (lečby nl\kdo si piisplšil 
a v t•rvntm vém pt.lšU n:ljednou !"!JOlu všecko spáchal, o my ani 
YY loviti nni po lcclmouti nesm[me, ba co atů pomy liti, ani uvč· 
Nti nelze, aby se cosi takového dNo tnťzi lidmi v m~stech oa.šich 
obývajicimi), al>y tn~to du~; jrji ·h, jnk plsma jejich znf, v kaid to 
životll zpu obu zkušeny j ou e, pH odchodu v~m ni více tu činiti 
neměJy, aniž pak potřeb( měly v jiné t Jo vjíti, jakoby jit·b svo· 
bodě nt'co scház Jo. Protož prý i Ježíš toto podo n tYf pravil 
(Luk. 12, 58. a Mat. 5, 25. ~ "J ·a protivnfk m vým na cestě, 

') \'jz bl. 13, a. poz.n. 1. 

• 
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bled. af se od něho osvobodi , aby t.ě snad nedal soudci, a soudce 
biřici, a ten uvrhl tě do žaláře. Zajisté pravím tobě, nevyjdeš 
odtud, až (lo posledního ho.llře zaplatíš." I praví, že protivoikem 
e mfnl jeden z Andělů, kteří jsou na světě, kteréhož nazývají 

tláblem, učíce, že jest. ustanoven k tomu, aby uváděl duše, které 
zahynuly, ze sv ta k Kniž ti Ghnž prý jest první ze světa tvflrcuv), · 
a ten prý dává takové du§e druhému 1) Andělu, biřici svému, aby 

y 

je ,. jiná těla zavřel ; neboť prý tělo jest žalářem fl). Ze pak pravi: 
nNevyjdeš odtul, dokavade n zaplati~ do posledního halfl-e", to 
vykládají, jako y nikclo nevyš I z mo i tě h And lů, kteří svět 

utvořili. Tak prý se ,·ždy v jiné a v jiné tělo proměi'mje, až by 
všelikým jfldnrinim, co na v~tě jest, prošel, a když mu pak ničeho 
nezbjrvá, potom }>rý se o vobozená duše jeho povznáší k tomu bohu, 
který je t nad .Anděly světatv&rci. A tak prý pá y dosáhnouti 
lze a všed.'"J' duše dalšiho prodlévánl v těle osvobozeny bývají, 
bu<t když pťedb žn • pí'i prvním svém pN~tí [na tento svět] vše
liké činy vesm~s spáchají, anebo z těla do těla přecházejíce n se 
v ka:l.flý života zpť\sob }Jonořuj(ce jej vykonají n dluhy své splatí. 

:J. A. žeby se u nich takové bezbožnostiJ nepravosti a ha
nebnosti s k u t c č n č tropily, neodvažoval bych s tvrditi; ale v p 1 s
rn ech jejich tak jest znznamen ' no, a oni ami ta1c učf, ž prý Je
žíš tajemné S\jmi učcnfky rozmlouval a svým apoštolům sou
kromě velel a :l.:ídal, aby toto taktéž ho<lnS'lll a věrným sdělovali ; 

nebot prý věrou a láskou spaseni býváme, ostatní vše jest lho
stejné :') a toliko (lle doroněni lid kého některé ~inv tu zn. dobré, 
tu za zlé vydávají; při rozen pak ui · n ní z]é. 

6. Jiní }J< k znamenajf mabou učenfky s·•;é na ntbu pravého 
bolt e . .:\ t'l.k i ::\Iarcellina "), núsle(lovuice téhoi učení, přišed~i tlo 

I) Dl' čteni .,nltcro"', t. j. ,,altť'ri", jnk i llay<l čte. 
J) BlU(\y ty o t~ln ž.: híi'i uše n o pntovimí :dusí por:lži v. Irenť.nS ll. 

32. a 33. 
:1) lllt> I lutl n víře I.Joy, kutldi llohrých samOSJl<tsitciné 11ic ncní nového ; 

a k<le má. svt\j pf.! vod! 
4) Jako sv. t\ilOštoJé rnivnJi v • svém n'\v04ln náhožnt": ž ny k v)•m 

nžbám, vaření Jídla R jiným, jimi by pnk i on krom·. vyu~o'Y{ ní viíř{clch žen
ek 'ho t~ohl.Rvi svčřili a k tomu dli je z dinkoni J...-y u tnnovm : tal· hln lnii 
n kacíři ~cnských osob k roz"ii'ťní sYól•o bludu })Ottlťvnli, ale bn.ncbu • Sll.mi 
s nim" ob ovnli k hnncbno tem skrze ně jint~ svátl "li. K tomu ciU rn "•li lnul 
zvli\Atní znnntcní nn ť o vpAl ('Oné, ne ho se poznávati zvlá.Stn ím podáním n ltla
zenim rnky, n tnk se po1.u~ (', co n ni b obyčejné ylo, i llovolovali, z~14~t 

lJO botl cb za i~in\ tmy. ~v. .}rron i11l takovýt·h stmln prú.?.(lnÝch ženskýcb 
mnoho z<>jmcnn tttl;.hrá t•o ;;imúnovi kottY.elniku s j ho Heleno~. - ~Uvali 

• 



7 l. kn. 26, 1. Čemu učil Kérinth zvláště o J ežiši. 

Řfma za Aniceta~ mnohé svedla. Nazjvaji pak se Gnóstiky, a m~jí 
obrazy dUem malované, dílem jinak zhotovené, pravice, ~e Pilát 
obraz KristO.v zhotoviti dal za té doby, kdy Ježíš mezi lidmi dlel. 
A ty ozdobujf v~nci a vystavuji je s obrazy světských mudrc6, t. 
s obrazem Pytha"'Ora 1

), Platóna, Aristotela i jiných a službu jim 
prokazují, jakou '1lbe pohané činívajf. . 

Hlava XXVI. 
O Kérinthtt, Ebi6nitech a XiKoJaitech (!\likulá enclcb .) 

1. I K é r in t h 11) jaký i v A ii učil, že svět nebyl stvořen od 
pnnfho Boha nýbrž od mocnosti n~které od té h1nYn1 bytnosti, 
ktera je t nade v ecky věci, daleko t·ozdílné a rozličné a neznající 
toho Boha, kterýž je t nad všecky věci. Měl pák 1.a to, že J ežf~ 
nennrodi1 se z panny (nebot to se mu nemožno zdálo , ale že byl 
syn J o cfa a Marie l'O\'Uěi jako v i kni lidé o tatnf, av ak že spra· 
vedlnostf, opatrnosti a moudrostí nad lidi vynikal. A když byl 
pokřtěn, se toupil pt·ý naú od Prvostit která jest nade všecky Yčci, 

Kristus v způsobě holubice. A tak prý potom zvě .. tova1 1id ·m 
Otce nezu mého a konal divy· na konec pak prý opět odvolán byl 

oou také obrazy, edle s atýcb 1 sv~~ké a ne vždicky počestné, a jim bož· 
skou úctu prokazo-vali. A proti té bozské ú tě, nikť\liv pak svatj·m obrazům 

vúb e, h di sv. Otec v tom, co n~ l<.'dnje. -žfváni a pravá rozumná (teta 

obra zO. dó. se os ·ědciti až do 1ěku ap('l ~tolskébo. 1\ligne str. 1506. 
1) •. Augn.stin Jlra · (lili. d haer.). t Mfl>Okratian bt•:tz\\m Pavla 

a Homéra bohoslužbu prokaZQvnli. 

') K ~ r i nt h, rodem asi Zid, v~no\"nl se zprvu, jnk Th (\oret a. Epifa· 
adus c domnfv&jl, v Kgyptě rnndrctví & pnk se od bral do Asiť. On pr)• byl 
te~ k~rý v Antiochii rQ.znice mezi ,·čHclmi stropil, jo.kož vuhc nct)i'átel ·, sv. 
Pavla Kérlnthovcl byli. Proti Kériotbovi hlavně sv. Jnn sv vang liwn IM!P~ 
jak sf. ocu dos' 1 ·e liL 11, 1. Někt<>fí nepré.Yě tému! Kérintbovi &e· 
psání Zjeveni sv. Jana řipi80Tali, poněvadz totiž at\m Zje,·eui sepRAl, v němt 
hrnb mu chiliasmu čili tisi iletému kralovlinl Kristovu Ůč , kdyt bu e n rA 
pozemská Hle m iáěova 1 hJa,n(m m·stem Jer salémcm. 

• 

r 
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I. ko. 26, 2. a. O Ebiónitcch a. 1\fikuláAencích. 79 

od Ježfš Kristus, a Jezfš a ti·pěl vstal z mrtvých , ale Kristus 
zůstal bez utrpení, jsa duchovným. 

2. Ale tak feč nf E bióni té 1
) pravt sicet že svět jest od Boha 

stvořen, ale co se Pána našebo týče, podobně !.t) učf jako Kérinth 
a Karpokmtes. Užívají pak jedině evangelia fatoušova, zavrhujtce 
apo t~la Pavla, jmenujíce jej odpadlfkem od zákona. Slova pro· 
rocká přepečlivě odbyti bledf 3 ), dávají se obřezáyati a drž{ se záko
nitých obyčejů a živllta způsobu židovského, klanějice se Jerusa
lému, jakoby byl sídlem Božím. 

3. :M i k u I á š e n c i pak mistrem majt :Mikuláše ~), j duoho ze 
edmi od apošt.oh1v na jahenstvf posvěcených; ti v životě žádného 

rozd{)u nečiní !l). Úplně lze poznati ze Zjeveni Janova, jací jsou, 
učfcet že smilniti a jfsti z obětovaného modlám lhostejné věci jsou. 
Pročež řeklo i o. nich Slovo (Zjev. 2, 6.): "Ale toto máš, že ne
návidíš skutky ~lilrulášencii, kteréž i já nenávidím." 

b i ó nit é t. ř. od Jaebr. C'.j ':lt.~ (ebjouirn), budf pokorní, dr.žic:e . : ':" 

se řádfi tidovsk)·ch žili ,. Zájonlánj. T rtuUian (O pmescl'ipt. c. 48.) a Epi
faniu (bacr. 301 1.) jich jm no od jakéhosi Ebióua odvo~uji, ale tuMm klamně, 
nebot kacíři se ráui na.zývali oll svých domnělých ctnosti, jimi se chlubíce. 

1
) Haytlcm čtu " o naimiliter" mfsto "non similitcr", jak již rabe 

radil, ačkoliv jini jinak. :bfign str. 686. 
3) "J.:xp n r " b ř H&yd v my u »z lodi vyhoditi", n bo "výkladem 

odbyti"; jtlcmc·li však k pltvodnlmu ix~~·J~~, hodil hy se toliko druhý význam~ 
•) Mi k u 1 il ~ ten hyl Anti chPřlan. Klement Alt>xandrin ký & Tbeodoret 

dosvědčuji o něm, že js& od apoštolCa I' k:irán pro .ž{Lrlivo5C 1•r ti v man
želcet tuto př dvedl a řekl, aby se provdala, za. koho by chtěla. Pozd~i však .ie 
počestnP. živ by~ dvě jeho dcery v etalém t>anenstvi že sctn•aly a syn jeho 
le velik 'ho věku se dožil 

8} "Indisc te (snad ci3t~~Fw;) vinlDt't znamená, huli že nic nedbají 
lidovského, aneb dooela ddn 'ho zákona; avšak dle toho, c:o následuje, na 
drob:)· srny 1 souditi jest, že totiž n zřízen)• život ~edou. 



1. lm. Zl, 1. 2. ěenf Keruónovo a Mn.rkiónovo. 80 

Hlava XXVII. 
l\crdónovi a l!arkiónovi. 

1. Jaký ·i pak Kerdón 1), maje p vod svuj od stoupencův Ši
mónovýcb, a přijda do fuma za H ·gioa~ j ni v řadě biskupské po-
loupnosti od apo tohiv osmé 2) mf to mvl, u-;il, že Bůh zákonem 

a proroky hlásaný nenf Ot cm .Pána našeho Jež~c Krista; ne bot 
prý onen znrim je. t, tento pak neznám; onen prý je t ravedlivý, 
tento pak dobrý. 

2. N~i tupce pak jeho farkión ~) Pou ·ký, roz.:třil učení to, 
nestoudně e rouhaje Dohu, Z<íkonem a proroky zvěstovanému, zova 
jej zlopášným, boj('chtivým, nestálým v úmYslech svých a obě 

sam mu odporuj( im. J ežíš pak že od tobo t e, ktcrýž jest 
nad Boha, pusobitele toho svťta, t>řL~cl tlo .Judska ?.a času Pont
skébo Pilúta, 1a<lnře jenž byl n<í.m~stkem Tiberia dsaře, a v po
době člověka zjeví c obyva.telum Judským, proroky a zálwn že 
zrušil i všecka d1lu. toho oba, ktcrýž \'Č zpfisohil, jejž i Ko -
mokrntorcm [ vřtovhhloom_ nazývá. Nacl to pak i zkomolil o;an-
elium Luká~ovo, odstraniv yše ··o co uap.~{uo j t o rodu úně, 

') K r d 6n, učitel 1\farkilloft\', pfi§cl 7..'1 llapežc Hygina (ok. r. 141.) ůo 
ltima. a. brzo na pr(sného . i zallr( val, br-~o O}) ·.t. odpadl, aY. pak z cirlcve vy· 

boovnn byl. ~ rovn. Ol. 4, :t D1P TPrtullia11a ?.nvrhl stal'ý zákon, pop ral 
stvoř nf světa od Boha vtělcJtl e Pánč po,-ažnje ,, ni"1m dvě osoby, .Jež še 
a Krista, aniž pa.k vťiil tila z mrtvých \'Stáni a držel e toliko nvang lio. v. 
Lukáš . 

2) Dle ého úryvku to!lOto místa, j ' i nilm zachovnl Eusebiu llliSL 
cirk. lY. ll.), byl Hygintts p pe2em u vátým, dl(' Btartbo pi·(') lntln lat. 
o srn ý m; o i. SP tln tak srovnati, ~e F.ll bitu; po ~ítnje sv. Petra I Ytxina na 
devátém, Iren us pnk mimo ,;\'. Petra téhož Uygino. na o. m~m nústt" po
stavil. O by· ťljn~ klacl u po sol takto: I. Petnts, 2. IJious, 8. Aoakl~tus 
(Kh'•tu ), 4. 1\:lemens r,, Jo:vnrPstns, f). Alťxnntlť'r. 7. Xystns (~ixtn ) 8. Tťle

sforus, 9. llygin'W!. 
:a) :Marki tn, cll Jo~piťania ""' t;inop t'Oililý1 s ·n kato.li k'ho hiskll)la . 

. l'ro zl hěen{ j clnf panny byv ocl vlastního ot <' .1. drkvc vylollČ n. pfišr.l p 
~;mrti pRpct ll)•J{ino. do ilfma (r. 42.) a ncmoha tu M.dn •ho mfst:lo dosta i, 
pfidruiJl z mrzuto ti k..- K rdůn i. I Tcrtulliann nťldA.n b 1 mudrotvi 
Stoikf1 , le i od l<~pik(lra n Pl'ltúna mnoho 11i přisvojil, mnoho i převrátil. 
Za jeho (:asu piišel i sv. Polyknrp «lo it may kelci mnoho :\lru-kiúnitdv na ru-avotl 
'ffru obrátil. Zdá , ~ ji l v h bylo velmi mnol1n. Postávali s v sobotn 
ncjídt\jice masa •I ryb.). 



I. kn. 27, 3. 4. Dal"i učení .Mar ·iónovo, pllvod jeho ze Šmór.a. S1 

mnoho též z vyprayov8nf řeči ánň Y)-pustivt zvlášť ,.e kterých e 
vypisuje, že Ptin co ncjzfejm{loji Shoíitele tohoto světn Otcem svým 
vyznává. Namluvil pak týž S\jm učeníkfim, že on jest pravdivějším 
nežli apoštolé, kteří evangelium zanechali, n podávaj jim evan"e· 
lium, ale kou ek cvano:elia. To.k též i listy apoštola Pavla oky
ptil, odstmně z nich eclco o apoštol zřejm.! pravil o Bohu, který 
učinil . vět, že ten o jest Otcem Pána na:eho Ježišc Krista, a co
koliv apoštol učil, připomínaje slova prot·ocká příští P:luiS před
zvčstuj{cí. 

3. pn ní pak mohou pr_ý toliko duše uojlti, a sice ty které 
učeni j ho přijaly; ale tělu, a.no ze zemč vzato je t, neJze účastnu 
býti ·pásy. r t·ouhání tn·oti Bohu připojil i tot!), vezma opravdu 
(J ·ta ďčí.belslci u pravd"' ve krze odpíra.jet i Kain a jemu podobni, 
i odotnité i ·gypfané a jim rovnf, i v -: l<eři ve mě pohan , kteří 
v::elikou sm:'i í ohavno tl se brodili, · pa~ ni byli 0(1 Pána, když 
v tupujiclmu do pekel v fu>tl ty ěíeli, a. ž je p ja.l v kr:ílovství 
~-vé: al Abcl a Eno h a. Noe a druzi spnwcdlivci, i ti, k<lo.ř. k pra
otci Ahrah~lnm pi'in;\1 , ží, c v ·emi pr roky i miláčky Do:Umi n -
b •li prý tičastni spásy· tak hlris3.l h:ul ú ·t Iadtic)novými. Nebof 
vece, I oně\'aclž v~d li, ž j Bůh vždy v poku;:leni uv:l<lí, clomní
vali i t luhíž, že je polwu::í a ne;} i v~třic Ježi.-;ovi, aniž pak 
věr·ili zvěsti jeho, a tudtž prý zdstaly du~e jejich v pekl . 

4. Alo poněvadž tento jecliný zjevně se odvážil zkomoliti 
}li~ma a ne tomlně mule vše ky nohu se t·ouhati, zvl: ' tl'~ e proti 
nt!mu po tavíme, ze pisii j ho vlastních jej por•ižcjke, n s pomoci 
Boží dOkaz ptoti němu proTedemc z těch i-ečí Páně i a.poštoln, 
jichž on sám použfvá, ktet·é u něho se zachovaly. Nyní v~ak j me 
nutně o nčm s vzmínili, a . (loznal, že všickni, kteří jakkoliv 
J>řevracuji pravdu a l>odnnf tí1·kvc porušují, stoupenci jsou Jmona 
Kouzelnfkn. Samariťana. Ačkoliv n znaj{ ke jmenu mi tr~ sv ho 
k vád ni 'iných, nic však mén~ dom) lf1m jeho vyučuji. Uživaji ... 
sir.e jmena Ježíše Kt·h;ta. k v'benf jiných, ale 1 zbožno t Rimónovu 
rozmanitě uvádějfco, mnohé u ·mrcujf, dobrým jmcnem své křivé 

n enf zlým zp sobem rozsévajlce 1
) a podúvají ·e lidem pod slasU 

toho šlec1tetného jmena hořký a zhoubný j 1 p \1nlho odpadUka 
- bnda. 

1) , 'nad \Jy }{o}IC byl ~fsti "di (lf'rQ('ntes" mf O ",lf pnrcll"ntť'R1" n(lbO 

ji b učeni, dosti z iené, n bylo tieha kw.iti I],Ue. 

hrl\ t p el 6 



82 I. kn. 28, 1. 2. O Tatiwovi a Zdrielivdch i některých jiných. 

Hlava XXVIII. 
O Tnti:lnovi n Zdrželivdch (Enkratite(b) i nt'ldcrých jinicb. 

1. Od těchto pak }H1ívě ř · ný h mnohá rozvětvila kncíř-
stva poněva.U mnozí z nich, ba všichni by rádi byli mistry; i od
lučují 8e ~icc od jednoho Llmlu, jmnu~ mU 1.eli , ale z jtt<ln ho vý~ 
myslu jiné u~oni, a z toho opřt jiné klridají pokoušejí se o to, 
aby novým způsobem vyučovali, za vynál zce nov 'ch jnkkoliv .Já
bm 'cb domuťn k se vyhla.šujfce. Tak ku l,i'íklarlu . U{tenci a
tm,línovi a MarlrióiJovi, nazývajíce se Zdt·icli ve i kratité) tn·o
hlašují zdržovRti se manželského sl'tatku, rušíce takto pňvo lni opa
třeni B ží a tupf nepíimo toJ10, jenž 'ro rozploz nf 1id~t"' "muže 
a ženu učinil." vedli t •ž zdržov;inl se o ho co otluš vnčlý11.1 u a· 
zývaji, ue,·dl-čuými se {trokazují e Bohu, n.n Y~e ·J\y i tvořil. 

Upimji též pásy prvn(mu 1 věku f Adamovi] , kter~to rouhtwé 
učeni u ni<;h nedávno se vyskytlo, j ouc jakým i Tntián m 1) po 
prvé uv deno. Ten b "vnl n •· nik m .Tu. tluovým a dokamfle e ho 
drž 1, nic hkového n proje•;il · když pak on n mučenickou smrti 
skonal, od1Jndl od ch·){ve, R ' 'ynášej a naclouvajc so lávou uči
telskou ~), jakoby byl v ;~n~j fm jiných, zvltištuí učení e::;tnvil, 
báje jako Valentinci o jakýchsi nevidiU!lných niónech, mnnžcJstvo 
pak pravě býti smil tvem a plzlostí, skoro jako Markión n Sa
turnín a Adamovi sám od sebe pas nt U])fraje. 

2. Jiní opět, od Basilitla a l{arpokratn původ s\'llj majf e, 
un\děli obecné ouložni vi a mnohož tvf, a bez o týchání jfllali 
z toho, co se obětovalo modlam, řkouce, že toho Bdh nr.přiliš dbá. 
A ·ož více? Nelze ani čisti množ ·h·í ch., kt ří jinn.k a jinak 
z }Jrnvdy vypadli. 

1) 'I' a ti á 11 sám nazývé. se As yrským, Et•if4lnius jej p~k ze )Tie a jednou 
a >ll'& potamic rodilým udává. 

~ Učitelskouu nebo "učitelovou", dle toho jak bmr "magiatcrii" aneb 
"ma • tri" čteme. 

... . 



I. kn. 29, l. 2. ěení oostikťl Bat•béliótl'tv. 83 

Hlava XXIX. 
O jin)·ch rozličných se tácb gnostick}·cb a ptednň o Barbéliótecb čili Borbo

ria.n ch. 

"' 1. Mimo tyto ze vrchu řečených Simónfků povstalo a jako 
houby ze země se objevilo množstvt Gnostiků Barbéliótfiv , jichž 
hlavní smyšlenl<y nynl uvridime. Někteli 1) z nich totiž předpo

kliidaji jak bosi ne t:1ruoucího aiúna v panenském duchu [žijfcihog)], 
jejž Bnrbéltá 3) .nazývajL Potom pravi, že jest Otec, jehož pojme
novati nelze, kt r · se sám chtěl ~jeviti tP.l Barbél · thě 4). Ennoja 
v~ak ta G) v šed~i post.avi1a c př d ním n. iádn1a Pt·omlósi (1Tp~

~rltJ)7~;, Přeclvčd~nt). J{dyž pak V~' Ia i P O'nósis, vy~ln. opět k žá
«lo ti o bou Aftnrsi: C -\:;-3-xť~!~ p 111-: n t, .N rnrtclno t) a po té 
Zúe aióuin (Zw~ ~~w·1i:x, Život vě ·ný). Nad tím plesajíc Rarbé
lút.ha a vidouc velikost toho početí, z rado ti pr' zrodila sv · tlo, 
pot.lobné sobě 6). .-\ ta prý je t počátkem větla a zplození všech; 
ktl ž puk O , to v~tlo spatřil, pomazal prý je svou dobrotou, 
nby bylo dokonalé. A to prý j ~ Kri ·tu~ (P mazaný], kt rý opčt, 
jak praví, žádá, aby se mu dal Nfts za flOmocnlka. I vyšel Nůs. 
Al Otec vydal ještě Loga. Sňatky Jlllk staly se nnoje a Logn, 
Aftnrsie a Kri. ta, Zó aiúnia pnk zasnoubila . e s 'fhelématcm 
(Sť>.r,v.:x, Ch nt), a Niis s ProO'uósí. A ti velebili veliké S\'ětlo 
a Dat·b"rthu. 

2. Potom nnoia a Logos prý zplodili Autogenn (AU.oye'l~"' 
runozplozent• ·) k I"'oul<ázánf elikého Světla a o tom praví, že 

j t mu v ecko podro no. S nfm tlak, UČÍ1 že vyplozena jest 
i Alétheia, u že v sňatek spolu v~li Auto enés a Alét.heia. Ze 
Světla pak) ktel'éi jest. l{ri tu , a z epOl'U enosti yšlo prý čt,vero 

J) Iimo zde uvetl né jmenuje Tb.-odoret (baeret. fabu1. L 16.) ještě 
Naasiny, tratiótiky (\ "oj oskt~) a Fibionity. 

ll) J k~ Theotloret cloklá<lá: EV 'I .1(,9-~VllU.~ ot:rt~·r.x r.n:ip.x-:t. 
:~) Jmeoo llcx?~r,i..wv 8~r,),ci>, lhp~YJ).w,9- jest nejistého pOrodu; zna

menati slniil, že Tbcodo t uživá názvu llarbél ' th, kcle Ire ns m6. Ennoj& 
(Myšlf'.!lka). Dorhoriané jest, jak se podob!\, 1•řctvořená. přlhana 01fsto Dar. 
bllli · té ~ó~ep~ lrnl, kaliAtě ). 

•) Dle obdoby Achamoth& budiž nám dovolc•no p dle Theodorcta ffci 
Barbélótha. 

') Viz pozn. 8. 
8) oo jrmn", t. Otci. 

6* 
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světel, aby sLila vň kol Auto ... enn; n taktéž z Thelémnta a Zó 
aiónie, prnvf, že vyšlo čtvero zplozen{ k obsluze čtvera světel, a ta 
jim slují Charis (Milost), Thelésis (t:H),.":n;, Y6le), Syncsis (~:Jn~~;, 
Pochopeni , Fr nési ((l·~~·n;~~;, Rozumuo f). A hnris prý se při
pojila k velikému a prvnfmu větlu, a t prý je t o '-r (Spasitel}, 
jenž jim i Hann f:'l né 1

) slov ; Tbelé is pnk k druhému, kt té jme
nují Raguel rritel noži), ynesi pak k tř •tímu, kter na.zývaj( 
David ~lilovaný), l'ronésis 1mk ke čtvrtému, l<t r" zovou ·Eleleth 
(Prazdnota, Mnrnosť) 'l). 

3. Kd ·ž to tecly všecko hoto,~o bylo, vydal mimo to Auto
genés človělm dokonalého a pravého, kterému Adamas ('.\~.iiJ.~) 
(N epřmnožen)~) říknjí, p něvadž ani o u nebyl přemož n , ani ti, 
z nichž t>O házel, a. ten byl s prvním světlem otl Hm·mog-a na stL-.um 
postav n 3). Autogen· pnk člověkem spolu vydal }lrý poznán[ 
<lokonalé a 11oj ué s ním (pro v;ež prý i JlOznal toho, kt r)~ž j t 
nade ,,~ecko) ; panen: k • pak duch u<lélil mu téi sny nepřemoži
telné. I velebili s plesáním všickni tohoto velikd1o aióna. \ tak 
e prý objevili :\lntlm, Ote , yn "); z • l v ka v~ak a J:ll • i vzro tl o 
dřevo r trom l. ktcl'ému t ~ž rnú ·i' ř1kajf. 

4. Potom prý z prvního Ancl Ia j nž stojí u 1\I n gcna (J tlno
rozenc ), vn>lozen Duch svntý, kter ' muí i otia a I>nínika s) řílmjf. 
Ta vitlouc, že vše ostatní v sňatku s na ·bázf, ona. pak samn sňatku 
nemajic, hledala s k ím by se }lOjila a nenaleznouc, pi-ela se 
a r zšíi'ila i pohlé<lala v nižši čá ti domnívajíc se tu dosíci chot o); 

J) N:iže n •které rnkO}>iBy mají Ifarrnogo, "iné Hannoze, n opet jin~ Ar-
moze, 7. bezmála jnl<o Ormnzd "ni. 

2
) Vyloiili jsme jmeno Raguel Přítel Boží odl h br. ~~ lJ~, podobně 

Davitl .l ilovnuý ))Ot.Ue i n j i tř(ltí název ~-~lclctb Zllá c z h br. J'lOC}JILZ ti, 

a dmnn{vaj(co , Ý.e z : · ~~~ })rá~duntn, mam f, utvof-en, tyto význnmy jsme 

k němu připojili, n(~ k názvdm "Přítel Boži" a 71Milovnny n piil "•hajf. 
') Jakkoli ze slov t h j9.snébo smyslu Y)11tihnouti n lze, ni~ kl\. styčo~e 

člověka s 1\riF!tem (• větlnrn) a Spasitelem (llarmogenem) l•ředť<' z nich na 
jevo jde. 

") V plozením člověka zj vila. se matka, Barbélótha, dll(louc mu nealře
mo!itelnost , l)nk otec, vctiký aiún Auto nés, n syn človčk sám. Tot asi 
smyal přfto m\h místa tohoto. 

') Prtinika (llp~Vc!Y_.~;) slovo hanebn ; pl"1vodně znf\.Č.{ vilný, snůlný, 
clllipný. 'l'u se ho w:fvá n yslcm rodn icnského protoi j mc i položili l~li
nika mf to l>rúnikos; n .ndn ·mu obrazu jťtihu oz ou prý úctu vzdá ali. 
Ra.yd to vyldá• t\ na prudkoae llndn tllodícfbo. 

6) Z toho "titlno, že celá oha.mai 81Ilyšlenka o té flaimioo jest zjin&i:ená 
ln\jka Val ntind\ o blouzn f a Jládu Sofie. Viz bl. 2. 

• 
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a nen, lezuouc uprcltla zpět 1) llromrzela, že e byla mimo S\'Olení 
Otcovo v to odv~ížila. Potom sprostnosti a dobrotou 1mzenn j ouc 
zplodila. výtvar, v nčmž byla nevědomo f a odvážlivost. Tento 
Yýbar prý jest Proarchón 11;:~%(ZW'/ rrnpůvod), Z}J sobitcl stvořen{ 
tohoto. Pravi pak, 7. vt.a1 od matky velikou sílu a od ní se 
v tlolejši kt·ajiny pustil a učinil oblohn nebeskou, kdež i dle jich 
učeni bytuje. A ve své nevědomo ti učinil rý v eck ~ , j ž pod 
11hn jsou, Iocnosti a Anděly n o hlohy i : ecky }>oz mské věci. 

Potom 1n·ý spoji se s Authad jí (A~_s.:í~=-~~, amo1ibosť) z[>lodil Z1osť, 

~.ár1ivosť, Zú.vi ·t, M tivosf n Žádo tivo ť. Po zplozeni pal' těcl1to 
m:iti Sofia smutna uprchla a v hoř fí místa se ustra.nila · a tak 
počítaje o<.l hora dolů je:st Osmice 2). A 110 jejím se vzdáleni onen 
domuívaje e býti amotným z\·olal trf: "Já j em Bůh horli ,·ý, 
a mimo mne neni nikdo '" (ll. Iojt. . 5. Is. 45. 5. G; 46, .). 
Takové jsou lži jejich. 

Hlava XXX . 
O Ofitech a ethiaue h. 

1. Ji ni O},čt jiné potvorné vfmy·Jy mluYl: bydlí IH'ý v mocném 
flythu jaké i P ras v c tl o blaž né a nezhynul a. neobmezuné; 
a to pr.)• j t Otc m Y~e h ,.~cí a luje P t' v o č 1 o ,. č ke m. Eonoji 
pak z něho ' ·yiHou nazývají j bo Synem. a ta Jlrý je t Syn Jo
v~Jm Dr u ho- č lov t> k. A pod nima prý jest Duch sva tý, a pod 
Duchem svrchu j oucím odděleni živlové: ,·oda, temnost, propast 
a směs [ chao.]. uad nimiž se vznó.!it Duch (I. lojž. 1.), jejž r v o
ž no u jmenují. Když pak Prvočlov~k se syn m vým užásl 
nad knisou l)u h~ t. j. ženy, a ji o Yťtil t zplodil z nf světlo nepo
rušitclné, tf e tf ho m už e, jemuž Kristus 1 ikajl. syna prvního 
a <h·uhťho člov k& a Ducha vatého, první ženy. 

2. Když pak Otec i Syn objali ženu, kterouž i matkou všech 
živých nazývajl, a ona ncmohla ani sn ti ani }lOjati veliko t 

I) Podl čteof "reailiit , jemuž pfedoosf divnjC před ttťxslliit", vysk~ila, 

Vl'D z PlPróm)'. 
~ T. Prúnika, Proarch6n, AutbAdeia, Zlo C, Žé.rlivost, Z~.-vi C, tivo&C, 

a 2M tivo t ; anebo jak p<MIIt'dni re ky zni: Kcnfcx, Z~Ae>;, cl•,9-6v~, 'Ept'I'J;, 
.... .,... ... _.J''',.. r, '" .;: •*•Wittlft• 
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sv 1 př pln~na. j 'Onc pi-ekyp Ia prý k levé tra ně, a tak, řkou, 
jest Kri tus yn jejich jediný, jakožto pravý a vzhuru se vulá
š jfcí, pojat ihn d mateří v ncporu··itelnébo aióna. A to prý jest 
ta prav1í a svat.'i Církev, to pojmenováni spojen( a sje<lnoc ni Otce 
všech věcí, Prvo lovčka a Syna, Druhočlovf'>ka a Krista , synajeji ·b, 
• " l!. ~ ž 1 re\,;em, eny. 

3. Ale ta síla, která vře k ·pNa ze ženy, držfc v sobě rosu 
světla, odpadla prý od otcfiv <lol~, ·ama o sv~ m i tu ro ~u sv tJa 
dri(c; ta jim také sl o ve levou i Pn1nikou, i tlí i čtyron. A vstou
pivši neopatrn ve vody posud nepohnuteJné. pohnula. je ponořivši 
se prostopášu už do propa ·ti, a p ~ala z nich na tťlo. N boť 
prý k svřtlé rose j ji vš cko s sbíhalo a lnulo a jí se l\ol m do 
kola drželo; a kdyb r tu byla n měla, snad by byla hmotou v~ ka 
pohlcena n zni ena. Jsouc tedy .. poutúna a velmi obtíž na tNem, 
kter' z hmoty bylo, zmoudř ln. pr.' ponP.lmcl a mlžil. . e uniknouti 
YOd a vyst upiti vzh nt k mate ; n1 ri byla prý t , i ouc spou
tána tizí obkl ujiciho ji těla. Majíc se tak t!lmi zle, zlwu
~ela, jakby ukryla v~tl , jež s h ry m •la, bojíc , aby i • 
nevzalo porušení O(l živl~ dol j~ích, jakož s bylo j( st . .\lo. A nn.
byvši sily od rosy tol10 svHla ~vébo, vynořila se a vyšinula vzlti'm:. 
A clo vý'~e se dostnu uc, z~ (řil~ a znstf la · 1) i učinila z těla 

svého toto viditelné nebe; a zt s tala v tom o<l ni způsobeném nebi 
majícím posud pouol.m tč1a vodního. Pojav:si pak touhu po vy fm 
větlc a nabydi od všad Hy, odložila to tělo n spro tila se 110. 

A toto tčlo, kte:réž ona prý odložila. jm •nnji ž nou ze ženy. 
4. I syn pnk jej i, praví, ž m~ 1 t~ž mi de b jaký i v obt'; 

z ncpont itclno ti mateřiny zů tavený, kterýmž pfisobf , a dospěv 
k sRe, vyual prý ~ž on syna z vody bez matky, ne of nechUjí 
oni tomu, žeby byl matku poznal. A yn j ho za příklad m otcov}rnt 
druhého syna vyoal. a ten tí-etf opět tvrtébo zplouil, a čtntý 
pátého, a od pátého p1ý šestý zploz n je ·t, ktet·ý i scrlmého zplo
dil. Tak ťlokomíua j t i u nich H bdomn , matka pak má rnfsto 
osmé. A jako řá.dem S\1 ' ho zplození, tnk jdou za sebou i řádem 

ddstojnosti n pii o eni. 
5. I jmcna pak to lži své dali takováto: První totiž od 

matky zrozený] má jmen o J n 1 d a ba o t h , syn pnk tobo a o. 
a op to<ltohop chózejlci a a.oth Yelik ', čtvrtý pak Adoneu ~, 
a pátý 1 o n , a ěe tý ll o r u s, P. mý pak n nejmlaili;f všech 

1
) Tak podle Jat. překladu; jasoějlií jsou slova. TheodorctiL: A z těla 

kterými obaleoa yJa, utvořila oclK>. 
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A ta f ~u 1). A tat.Q Nebesa a SHy a Mocnosti a Andělé a Tvůrci 
serli prý v n bi poř!hlkem svého zplozcnf, nejsouce pa mí, a vlá
dnou nebi i Y.emi · prvnf pak z t chto J a 1 d a b a o t h Um prý 
matkou pohrdl, že bez v ho !l) povolení zplodil syny a vnuky 
a mimo to ještě .Amlěly a Arcbaud~ly a Hy a Mocuo ti a Pan-
tvn. T když e t..~lo, pov tali proti němu ynové jeho s,·liříce 

a ' ·adice e o vl:ídu, nad čimž Jalclabaoth zarmoutě se a zoufaje, 
pobledl na kal hmoty dolejší a pohřížil v n[ nelibost S\·ou, z čehož 
povstal ·yn (a ten prý jest Nfis v podohě svinutého hada) 3

), potom 
i Dur.h n duše i všecky sv tské vě i; odtud prý j st i ~ecka znpo
m~tli osť, zloba, žárlivost a. zavisť i ·mrf. A tento jejich hadu 
podobo)! a vinutý N ů prý otce svými z:.hitky j tč \'ice porazil, 
když s ot em j<'ji h v nebi a v r.iji byl t). 

6. ZaUm prý J" 1 abaoth s radostí vych1onbal s Um, co pod 

1) Jakož c hi. n SHly lna a h:mebná i rouhavá tl. n~uka těch po ;etilcťt 
nic jin ' ho m•n( leč smy~lcmí. bijka, tak i o obú.m a vecem ,, n ob a2 ným 
dali nezná.má. a Jlii!ieru:í. i ohav11á jmeua, která však, aby ncvC:"tlomcc ošálili, 

yJ·Jali z i·l! ··i hebr jské, c a Jeh.> ské R. syrsk • jak jsme ji :i svr-chu (21, 3.) při· 
ll'žito ·f mťli po<lotlmonti. Tak i tato jmeua. je Lt týut:i. (ačelem vymyšlena.: 
1.) J altlabno th, jetlni dle čtení ,,J Jda.botb" n'::~-:'i,, OllVOzují Od :.,, plo-

T:- -T 

diti a :N_ otoové, t dy u11tT llloditcl otdlv aneb zplozen •e otdtv; jiní podle 

čteni Jal dabnotb yykládojí 1 ~~~ ~~" zplozen zpousty, chaosu; 2.) J a o ,. :-

~;-,. zkrácené ii_ -,~, viz 1. pozn. tS.; 8.) abaotb, n~N~~ zástupy vojenské, 

vojsko, tedy Pán zástup , voj ka n beského; 4-) Ad onen . tl :i~ Pá.n; .,. 

5.) E 1 o e u s o•l t1 ~~ Dill1; 6.) Hor e u s od i'~ svčtlo, tedy \'ětlý, a 7.) A • 

st f n s od r')i;~i rozliti se, rozplynouti, tedy Dalekomocný. - ' je-tě tlále 

násl duj , j ott po~etilé svtiry, jež nešta.stn( bludaři za básniky pohanskými, jen 
íc mnobem ěcredněji, nápodouili, A to jim slulo vzn euou v .~ou, vyA§ím 
os fcenfm! 

1) 1laydaedomnivú, žebym-:Lobýti: "'o illiusp missu"' mfsto"ullius", 
pak by bylo : "bez jejibo po,•olenl", což by e ovšem lě}• k smyslu hodilo. 

~ 'fen j t zvláštní blud t. ř. Ofitd či ctiteli\ Lada (3ft; had, odktuU 
i jm no vzali), toho totiž, který ,. podobě hadí prvorodiče .na! k hf'cbu vedl, 
o miloRt Boží připravil , 13krzc n bož i hřieh se vAemi sv)'llli následky d 
i smrtf na padlé 61 věč nstvo pfů)el. A wbo pavodce hřfchu a smrti za božstvo 
pova!ovali a bolskou úctu mu prokazovali. Zda.! to nebylo klnmem a pi\so
benfm t ho~, který v neb fc nad Boha s vyná.Aeje v propast pekelnou 
svd n byl •/ 

4) , mysl toho tnAím jest: AěJcoli\' Jaldabaoth na. potr stAof svitícich 
synl\ vých ba(l vitého Ntu!a rypl dil, pii~lal Nl\.s k prvnfmu z ni b a otcl 
ostatních, Adamovi. aby přestoupil přikázani Jaldabaothovo, a tak posloutil 
jich í1kladi\m, 1•řipraviti otce Jaldnbnotba o vládu. 
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uhn bylo, řka: "Já jsem Otec a Bi1h a nade mnou neni nilco ol" 
Ale matka. slyšfc to, zvolala pr ti němu: r. elii , Jaldabaothet 
jest zajisté nad tebou Otec všed1, Prvočlovělt a Člo'rf.k i l..l)ll Člo
věka." Když pak všickui sJ)"šice ten nový hlas a to n nadálé jm no 
(Člověka], ulek1í nldali, odkucl by to voláni přicház~Jo, tu řekl 
prý Jaldabaoth, aby je syolal a na svou stnmu S\'edl : "Pojdt 
a učiJ'íme lov~ka podle obrazu ,•«!ho!" I ~ty~... to, sc .. ·Io to 
šestero ·il 1), a ježto jim matka '")'llly I člov~ka vštípil , aby je 
skrze něho od J.lrvni sny vyprostila, učinily člo'"~kn. ol1romuě širo
kého a dlouh bo; au všalc tolílm e plazil, u v dly ho l'ak k otci 
svému, a to působením ...:ofie aby též onen S}>rošt n bJl knt>ky 
světla a nemol1l e pomocí té · ly protiviti byto tem V).:<;:<fm. A kclyž 
onen [Jaldabaoth] ' ·clechl v člověka dnchn. .života, tuf byl jak oni 
pravf, tajemně té fíly zbaven; ale ·Jovčk prý odtud nabyl rozumu 
a myšlení (Nusa a Enthym i), (a L'\ prý sp:tsy dojdou) a lm d c.llky 
vzdával PrvočlověJm, spu tiv se pů obciH !.!), 

7. Jaldabaoth pnk žárliY j a chtN }>rý ·lov~ ku 21Ja'"iti m~· ·lenl 
skrze ženu. I ZlJÚ obil z jeho Enthym ~si ž nu, kt rouž ona Prú
uika tajn uchvátila a sily zbavila. I pí•išedše ostntnf a obdh·ujice 
lo·ásu t '• ženy nazvali ji E\·ou, a zm ilontvše se do ní ZJJlodili z ní 
syny, ktet·é t ž Andčly jmeuují. Al umtlm jejich mnysliJa, ab 
hadem S\'edla Evu a Adama, aby f : toupili přik:lzan( Jnldabao
tbovo. •:va pak, jakoby to od ~a Božího slyšelo, snadt o u v • 
řila a přemluvila Adama, aby také j dl se sb·omu, s nčhož jitn byl 
Boh zakázal, aby n jedli. Krlyž }lrtk jedli, JIOznn.li lll'Ý svrchovanou 
nade všecko Mocnost a odpadJi od působit Id svých. Pr(uůka všnk 
villouc, ani svým vJa tohn výtvorem opět j ou přemoženi, s Yelikou 
rado U op •t ) z,•olala: r. A · ! t n, který se 1•rvé st\m mtzýval Ot em, 
ač jiný jest tec neporušitclný, lhářem je t ; a když prvé již byl 
Člověk a Prvožcna, ta.k je t. tedy i taw [Eva] hři nou cizoložnic( 4)1" 

J) T . j. ' "'"t ~>...,t ~' Jaldabaotbo,-ýcb ; erovn. č. 4. 
' ) Není-Uf t o zpotroroní té svaté prardy, že t1h élovělro š~tý den ze 

zaně st ořil a mu sám v'l •hnul du"i nesmrt lnou ? 
1) rov. č, 6. 
4) ofia zdá se, že e raduje z toho, že 1.) JaldaLaotb př~ti praro-

diči k poznání doepčriimi lhát rn býti osv dčil; 2.) z • E'-a• hor je bo za 
tou pff in u vy dený, aby darua od TJ"§ fh s1nýšlení svedl , m j( t.ak jej 
v poě tiloat mlžiti, satua e l•ti§nicl e 1~ , nikoliv požitím :t zalwvézenébo 
stromu, nýbrt slllfscnhn s se syny Jalda.b othovými. - Tn v· ak má .,~ mt to 
-.ýrok Epifani(• , f.r se Ofité sami ve sv~m nčr.nf matou, sml-li a t ková oba.
l'u• směs učením zriti. 

• 



• 

I. kn. 30, 8. 9. Náslcdky hři hu pr Jl., pm•od ďábelstr, Kaio.a, tha. R9 

8. Ale Jaldabaoth prý pro svou nepamětliv t nic toho ani 
neznamenaje, vyhnal Adama a Evu z ráje, poněvadž byli l>festoupili 
přikaznn( jeho. N boť prý ch 1, aby s mu z Evy syni zrodili, a 
nedošel toho, poněvadž mu matka jeho ve v~em odporovala, tajně 
Adama a v u ro y světla zbavi i 1 , aby žátlné ani kletby ani po- · 
tupy nezakusil Dnch od Prvosti pocbáz jfcL A tak prý oni pozbyli 
• vé bož ké l;ytno ti, a kletbou stiženi jsouce svrženi byli s nebe 
nn tento svět q). Al i had, an tci protivil 3), svržen prý jest 
od nl\ho dolu na nižší sv t; ·1le podl'obiv moci své Anděly, kteři 
zde j:sou, zplodil prý xestcro syniiv, sám jsa sedmý, k podobenství 
Sednaice, která jest v1lkol Otce. A to jest ptý sedmero dábelshi 
svčtských, odporujícícll a proti vujicicb se vždy pokolení lid 'kému, 
pon vadž pro nč tec jejich vrž n jest doliiv. 

9. Adam pak a l ·:vd. m li pt·v lehká a SYětlá těla, téměř du
chová, jakož i stvofeni byli; u však při'<.loucc sem, proměnili je 
v temnější a tu ·n~fi i linťfl Ale i d ··e jejich oslably a ochably, 
obtlržcv ~e totiž od pů. obitť.lc vého l)()Uze vět~ký nddcch, až pak 
s Prúnil·a nad uimi smilujíc , opět jim navrátila libovuui rosy 

v t1a, l<t l'Ouž vztmmatovali a p znali, že sami nazí json a h~ot-
n •ho těla; i poznali též, že mrt na sobě mají, ale vzmužili e, 
znamena·fcc, že toliko na čas j ou těl m obklíčeni. P11tom za ve
d nt Sofi i knnč i vynalezli a nasytivš ~ , obcovnli sobě těle$ně 
n Zt11odili Kaina, kteréhož zhoubný had se vými syny ihned se 
chopil a na mysli] .. uhl; nap1uiv jnj větskou znporuětlivo~t.i a 
popudi v k pošetil :)ti a od v{ žli vo~ ti, tnk že bratra svého Abela 
zavraždil a prvním byl, j ni hněv n smrť na sv tlo piivedl. Po 
nich prozř tclnostf Průniky })rý ~c uarorUl etb .-), potom Norea 5), 

od nichž veškero moožstv1 lidské zplozeno jest. Nižšf pak Sedmice 6 ) 

ke v~eliké zl bě pohá čla, aby od vyš~i svaté Sedmice k modloslužbě 

1) Avbk jenom na čas jak vidno z toho, co následuje. 
'1) Háj si mysl li nol:ltici v nebi, jakoby byl jedním nebeskfrn kruhem. 

Viz 5, 2. }lOm. 2. 
S) iz •. 5. pozn. 4. 
') Znamenati slu.§f, že Seth prozřetelnosti Průniky čili • ofie se narodil, 

Kain v· ak z lese ·tao obeoviní p el; kdož z Ofitlt. Setba za hl~vu a p6vodce 
uzoibali, Set.hjl\né nazváni jsou, a o těch na tomto m{atě se jednA; jioi Kaina 
za vzor avflj pfijav w od něho i název Kaioit(l vzali; o těch sv. Ot v n•sted. 
kap. jroné.. 

) Et•iÍ&IÚus r ravt, le Noria byla manželkou Noemovou a nikoli Setbo· 
vou, on č m arciC nic n.eeejdo. 

11
) Srovn. ě. 4 • 



90 I. kn. BOt 10. ll. Pot{)pa, Abrah.t Mojž., proroci, synové Alžběty a Marie. 

a ''šeliké jiné nedbalosti odpadli, ana e jim matka vždy nevi
ditelně protivila, zachovajíc si, o jí náleželo, t. j. simě světla. 
Svatou Sedmicí pak chtěj( mf ti sedm ro hvězd, jimž bludice říiL1me 1). 

A zhoubný had má u nich <lvě jmena: l Iichael a . am:1.el ~). 
. Jaldabaoth pnk rozhněván j, a na lidi~ že e mu neklnněli a 

ne ti li ho, jakož Otce a Boha, poslal na ně pot [lU, aby vš ky ,,e, m 
zhladil. Že ale i tu odporovala Sofia , za ·hovárů jsou , l{dož 
s N oemem korábu Ly li 3), zo. příčinou ro y světla od nf pochá
zejí "ho, skrze kt rouž opit naplncn j st ·ět lidmi. Z tčchto prý 
týž J aldabaoth vyvolil jakéhosi Abrahama a učinil s nim smlon u 
hudou-li um potomci jeho ~rně loužiti, ž mu dá v dčdi tví zemi. 
Potom }iojžišem vyvedl potomstvo Abrahamovo z Egypta a dal 
mu zákon a u "'inil je Žicly. Z tčch si vyvolilo setlm dnf 4), jeŽ 
i svatou dmi i n zýv:lj,, a každý z ni h u t.ano\il si svého hlá
sného, )\ erýž by jej el ~bíl a oha bl:h:al aby · druzr lyšfce 
chvály její h, i sumi též sloužili ohiun otl prorokňv oltlašovaným. 

ll. roroky t>ak rozvrhuj[ takto: Jaldabaoth }WÝ n ó ~Iojžiše, 
Josua, syna Nuuova., .\mosn a Ha.bakuka · J ao pa.k 'amuela N"athaoa 

onAše a Mi heá e; Sabaoth p. k Eliáše, Jo la a Zachariáš ; tlo
neus 1 ak I~ti:íš Ezechicla., Jercnůáše a aniela ; ' lo us pak 
Tobiáše o. Hn(;ben ; Horen 11ak ~ i heáše ·) a a.huma ; Astaféus 
Ezdráw 1 n ofonin:ce. Z ~ch tedy ka.žd' Y ho Otce a Boha vel bl. 
I ofia pr ~ sama mnoho , krze ni! mluvila o Prvočlověku a uepo
ro iteluém aiónu a o Kristu vy:cšhn 6 , D3))0ndnajic lidi a pamatují 
j na neporu ite1né světlo a no. Prvočlovčka a při~u Kt·lstovo. Kdy.ž 
pak se Kní.iatstva toho lekla, udivena jsouce nad novými těmi 

1) 1'otii Slunce, Měsíc, Smrtonoš, Dobropán, Ka-alomoc, I rasopanf n lila
doJet, které v vlasti tittl, v Egyptě, jednotlivým du m ' •ládly Oio 'as'ilios 
hit!t. 37, 7. 1 .) 

2
) Podobně nazývá s satan: ·amaelem i ...,. druhém dtle npokryfické 

knihy t. Z . .,nn nebe YStoupcni proroka &iáš ,f,l kterouž o clo A.ati pn-ní 
do druhého, co do druhé <lo třetího stolťtf kla.dou ; a v židovské kabbalistické 
Jmize o bar se prnv( ~ " ammneJ a Michael stojí pted šec:binou; onen iah~c, 
tento v ocbrantt béfe" (u'\ngen, Dae J udentllum zor Zeit isti, str. 161. 
a 480.). Podfvno věak, že hadu svému tité i jmeno :Yicha Ia přiřkli, j ni 
vMy zn anděla d<lbr6bo pokládl\n jest. 

') rovn. kn. Moudrosti ( O, t . n.)t kdež všeliké 1pasné oda\losti motlllr i 
BoiJ se ptipisttif. 

4
) T . j. sedmero AndělO či Mocnosti sedmi dnOm vládnoucfch; srovn. BVrchu. 

pozn. 1. 
~'~) nad mylně místo Malachiá.Sc, n hot Micheáte jil uvedl. 
•) Viz č. 2. 



I. kn. 30, 12. 13. O Janu, Ježfsi a Kri!tu. 91 

věcmi, ktert!ž proroci hlásali, tu prý Prúnika způsobila skrze Jal
dabnotha, aniž věděl co činí, že se st."lo zplození dvou lidí, j .dnoho 
z nep]odné Ali ty, jednoho.z Marie pnnny. 

12. Al ona [Prúnika, nižšf Sofin] nemajíc pokoje žádnél10 
ani no. nebi ani na zemi, "; cka zarmoucena mater [vy ši ofii J 
ku pť)mo i volala. 1\i;íti pak její, Pt'Vožcna Duch vntý J smil val a 
se nad J•Olcánim de řiným a žádala od Pnročlověka. aby jí ku po
moci se lal I<ri ta, který také poslnu byv, ke své tř · stoupiJ 
a k semeni sv tla. Znamenajíc pal{ nižší ona, že k ni přicházi 

bratr její, zvěstovala pří tf jeho skrze Jnnat u tauovila křf!st p -
k•iní a připravovala k tomu Ježí~e, aby h.ristus přijda nalezl UčÍ

dobu čistou i aby ·1istus žen u hl:isal skt·ze yn~\ jejiho J nlda ·lotha. 
Když 1 alt e tupoYRl sedmerými uc 'f, pi'·ipodobněn prý j ·t jich 
synům a pojal zponen:ihla jejich moc v sebe. .1. "'choť prý k němu 
v"·ecka ro ·a světla plývttla, a tak JH'' Kristu. tnpoval v tento 
svět, H<'jprvé sestrou svou Sofii se od 1, a. ob.'\ se tadovali a plesali 
nad ~ebou ; a to Jn·ý j t "ženich a ncv ta". Ale .Ježiti j a pťiso
b nhn B žítn Jaldabaothovým J z panny naroz<~n, byl ruoudřejšún a 
čis ·im i prn.v dliv jěím všech lítlí · Kristus pr · sestoupil naií spojen 
j.n ·c otii. a tak p(~ J žf" tal s Kris m. 

13. :Mnozi tedy z učcníki'tv jeho nepoznali pt \ že 1\ri tu. 
nnia ses oupil; ale kd. ž cstoupil Kti .. tns n. Ježí -;e, počal pr)r ztl
zraky činiti a uzdravovati a zvě tovati n zmuueho Otce n. zjevn • 
osvědčovati, že je~t synem Prvo ··tovčka. N ad tím hně\1ajl Knížata 
i otec Ježi'·ův 1

) usiJo ali usmrtiti ho; nlc kd •ž yeclen byl Lna mrť, 
unikl prý Iiristus se Sofii " nC'poru&tclného aióna.. a J ~žiii ukři
žován jest .. Avšak Kr'stus prý ncznponuu•l ,~éh , nýbrž seslal mu 
s bfiry sílu, ktťnÍ jej vzkři ila v tNe, 'eito i jmenuji tělem du
ševným a dnchovným, ne bot pr,v co bylo svět ·k ' bo, zan hal ve 
svč . Jakk li pak uěcníci jt>.h viděli, že z mrtn~ h vstal, nepo· 
znnli Jto, ale nni ~Ježíš pro nl'jž \'Stal z mrtv~~ch 'l). A ten prý pře
veliký k1am trvRI mezi jnbo učeniky, že d mnivali, jakoby byl 

1} Jnldnbaoth e syny svjrmi, jelikož ns.i t:hl~l z J tfšP. ZE'Ul kého me iá.A 
n8niti poůl o -;ckáY f titlov kél10, kt(!rýz by j emu eloužjJ a j e b o lidem 
Boha lt1W!a). 

2) H~í se tu JeiiS od Ježíše a t'ravf f.e učeni i Rni toho anl onoho 
n poznnll ; na ])rvnfm mf st w rozuměti jest, jak alespoi• e podobá, celého J e
líAe Krista; toho netlOzoa1i, nebo Kri tus n ·byl jim znlun; ale ni Jel · e otl 
Kri ta opnAtěn~ho na druhém mls nepoznnli náleži , pova!ujfee tělo, kter~ 

yn1 m lt za jeho dře"n-'jěf: kte věak on jakollo Y~tské otllo~m, aby v nov~m 
.r. mrtvých vstnl. 
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92 l. kn. 80, 14. 15. JežU pojat ,. nelll'sa i o hadu nůdci. 

s pozem kým t lem ,·st.al, n vědouc , "ž tělo a krev knilo' tvfm 
Božím ,·Jádnouti nmnohou" (I. Kor. 15, 50.). 

14. Dokázati pak cbtt'jf sestoupeni a vstoupení l{tista 
z toho, že dle ypravováni učeník v Ježíš ani před svým křtem, 
ani p o svém z mrt\•ýcb vstáni nic velikého neučinil; učenfci totjž 
ne,•ědčli, že Ježíš je t spojen s I'" ti stem, a neporušitelný aión 
[l.ristus] se sedmerou silou 1 

, protož i jmenují duševné tělo jeho 
po zem kým !l). P byl pak Jlrý po vzkří~ ní \rťm osmn.1ct měsi iív 3), 
a vnuknutím sh ry naučil prý s čiré pravdě, k r vxak vyu "·il 
toliko nl\které ze svých učenU· v o uichž v1'1~.lM, že jsou s hopm 
takový ·h L'l . <'ID t\'i. A tak pojat je t v n be .. a, co Kri tus ·cd il} 
na praYi i Otce Jaldabaothn, ahy (luše těch, kteří je r.Tcžge i Kiista] 
byli poznali, po odlož ni toho o }Wzem~ltébo t \}a l)iijal v sebe a 
sám se obohatil, aniž pak by to t.cc zuamE;ual, ba aniž by jej 
'idčl. N bot Cím vi se Jež · sám obohacuje dušemi vatými 
Um ví tc jcllo se t n ·uj , 1J zbývhj íly \'é du emi z něho 
vycház jícirui]. rebudef míti lwnečně tlu:<f svatých, aby je 01•ětuě 

se lal na svct, kt·omě těch, J~teré j o u pod ·taty jeho, t. j. kter j on 
z ''c.leclmuU. onec pak bude t~hd<iž, až veškero sfmě ducha 
větJa shmuu1žtlťuo a v neporuši ~Iuého aióna pojato bude. 

l 5. 'l'o jsou t dy domy ly tiSch1 od nithí oulnda muohoblu.v,\, 
podobná ztniji Lernejské ") ze koly Y nlentinovy povstala. Nebof 
n~kteh pra,-1, ž sama ofia batlem e tula 5), t>ročež prý take 
Stvořiteli Adama protivnicí byla a lid m pozn~ ní ,.··upild, n. proto 
prý i had Jo,· L :\lojž. 3, 1.) bytř f·hn ' 'Š • ·h; aJ i prolož ni 
nnšicb U v, jimiž krmě Jn·och;\zejf, poněvadž mají takovou po
dobu, která lloukazujP k tajm> hado,·ité I>lodivé b_rtuosti v nás. 

1) edmerou ailou ofie, kteráž ni>J k ''YŠ druid (viz. str. o. 1> zo. 1.) 
,-évowla. 

%) Otité t dy neupírali jako K~rinth, že Ly Kti tu jii před křtem e Je
lišem spojen yl, jen tud', že j ho u··cuikt1m to spo"e1ú ylo neznámo. 

3) Srovn. 8, 2. pozn. 2. 
4) D.oj coá zmije dle jezern Lcrnr v Argossku tak ře '·cná, o deafti (dle 

jinýeh o stu) hlavách, z nichž ; dun byla oc mrt luá a ka!dá tu vlastnoBC měla 
že j souc utata z krve se na "ej(m mfstě dv~ na novo vyprýštily. H '•raklés 
maje uloženo ji zahubiti, vyhnal a rozdráždil ji lhavými ~il> , pak hlavu po 
hlavě utfnal m č m, oo soudruh j bo J l nústo katdé utaté hlary žhavým 
kolem vypalotal. 

} N<lbO i : Um hadem byl 



I . kn. 31, 1. 2. a. O Kninitec:b; ůf-el knihy prvé. 93 

Hlava XXXI. 
O Kainitecb. 

1. Jiní pak opět pl'3.Vi že Kain pfivod svůj m<i od vyšší 
Frvornoci a uznávají i snua i I'"orea i odomiť.auy, i všecky těm 
pod bn · zu vé příbuzné 1

); pro tož prý sice od Tvfirce sti báni 
bývajf, ale žádný z nich ž<idné škody neutrpěl; neboť Sofia prý 
to, co jejt bylo, v cbc samn z ni(~h pojala. A to ptý i Jidáš 
zl"Jdce d bř větlěl, a poněvadž on sám Ié11c nežli jinl pravdu byl 
poznal, tož i tajemství zrady vy k nal; tak skrze nčho talo se 
rozpo 'ení všech pozemských i neb • kých vécl. 1 uváděj i tomu p<>
dobný spis na.zývojícc jej evangeliem Jidášovým. 

2. Já jsem pak s brol i ty jejich spisy, ' ' kterýchž povzbu· 
zují k svobodnému pá ·hání skutl\fiv ll na~) - ldno pak jmenují pt"t
vodcem nebe i země - nebot prý nelze nikomu pá y dojiti, leč 
kdo v··rm s probral, jako tomu i Knrpokra.tés učil. Kai(lému pak 
l1říchu a oha.\'nému ~inu přítomen prý j est Anděl 3), a kdo jej 
?.páchati chce, má p ý se osm~ liti a ohn vn st toho činu ve jmen u 
toho And ·~1a vykonati a 11ci: "ó, ty Anděle! já uzívám díla tvého! 
() ty 1\locnosti l j~i pó.chám ·~kutek t v fij !" A to jim slove doko
nalým poznántm, beze vši báznč v tokové skutky se pouštěti, které 
nni vyslo\iti nelze. 

3. Od takový h matek a otcův i di\clův že Valentinci pocházejí, 
jak samy ji b 1táhledy a pravidla jeví, museli jsme patrně dokázati, 

1
) Kdož b)• se ncnžt\sl ntul tAkO\'ou převrácenou po§ tJlosU, v kt ron 

kníže "· eLo ludu, ,.lltái' a vraicdnlk ocl po ~á.tlcu, stoupence sv6 pohřižiJ, f e i 
nť>jvýtečn ~ěí sprnv dlivce a. svaté )lhitele Doži tupf n znvrbujf, a naopak . odo
mita.ny, ina a Jid e oslavují! Kéž bychom nebyli poc:loos nucení vill ' ti 
a lyě ti toho dt cazy, že to kniž nepm,osti po dnes své stoup nce a ná· 
bončí m&! 

, ) Vlastně "k ro2poutánf, rozvllzlm1" (srovn. uevázano ť, rozpu tilosť); 
ale tim 1uňvě my li bludnii oui u obmczené !lC oddán( takO\'Ýill .., inňm, za 
t o majíce, že se člověk takto nejsnatluň 'i svých z lých floutek spro tf, kdy! 
se jim bettudně Tzd:' a je tnk odbml<', dle "baroého pravitlln: "C nle nbut n
dum s~" - Potom · pdsobcní v Akerých tllirodnfch sil přt-dst&vovali podo· 
bcnstv1m Jllozen1 a rozeni, n. ttadi! sny t to obf i'. ožňovaJi . Um !!my lem 
jim bylo l t"tno (ila.t pcx, <lňloha, !ivot} rl\votlem neh 8 i z m~. 

1
) T. j. cfáhťl jakot. o st~l\jce a ná.vodH. 



94 I. kn. 31, . 0Llh.lití bludy Gn tikuv jest poraziti je. 

i učení jicl• na jevo přivesti, aby snad n kteřf z nich pokiiní činili 
a obrátili se k jedinému StYořiteH n Bohu, původci všehomíra, a 
tak • pru eni byli; jinl pak n dali e S\'ádNi jicl1 nepravou~ jakkoli 
111"8.\'dě p dobn u přes,·ěd ho ti 1), domnívnjice se, jnkoby n~jak ~ho 
vHšfho a vy~štho tajemství od nich dozvěděti UJOlůi; nýbrž aby 
od nás pr$\vě · uNce tomu, o č mž oni bludn vyučuji, učeni 

jeji ll e sice '·ysmáli, jicb pak samý h politovali, když se posa-
vad mi bídnými a b zdfivodnými bajkami tak vy hloubají, že 
pro takové , ,. d ní, či SI hie n v dční za lepši jiných považuji. 
·itt'z tyíw nad nimi anebo podžlcou jejich jest - odhalen( jejich 

bludu. 
4. I hlťdNi jsme tedy celé t tnko štmtnč slož o ho 1i~<1čka ~ 

na jevo ll t.."niti: ahy pal\ t bou tl: le Ye známost pfi~l . r bot 
nebude mnoho ř i potřebí k vyučl enf n. uky, ·akmile všem 
bude známn. Jako kdrž nťjaká divá šelma v lese ukryta j t a 
odtud své zhoubn, útoky čin i~ n~kdo ptll< l e~ ten vsmýti a vy ká, 
i šelmu tu k tJatmosti přiv de, potom již n })iičiimje se, ab ~ ji 
cll ·til a vidělo Sť ž šelma ~ Jmou jest, - n bot lze zjevu" viděti 
zhoubnou §ehnu tu i útoků jejích se varoyati, i e všech tran po 
ní tiil ti, ji raniti a zabiti: tak i my, když jsme jednou ua jevo 
po tavili jejich tnjná i u ni ·h samých . krytá tnjems vf, již nehu
deme míti poti"ebí, abychom mnoha lovy poa·áželi jich domysly. 
Nyní 1.ajisté j t vám, to č a u h11hi'lm tv}'Ilt, na tyto objevené 
bludy se oboi"iti, jich bezbožné a potvorné tlomysly vyvrátiti a 
uv:idéti učeni s pmvdou se srovnávaj cf. Tic v ak menť, když js m 
tftk slibU, budeme i ťlále ·ec jsme hl d~ti k tomu, jak bychom je 
!)()razili, ,.š chn m otlpoví•lajíce v knize druh (vypravování, jak 
vidl~, pr dlužnj e), i flodám též v:v. likou zbraii n p mo k pf .. 
konáni jich, porárlnť ke všem jejich čltinkfim odpovf~ajf e, abychom 
tak elmu tu netoliko na jevo postavm, ul i se všech stmn mnili. 

1) rom. · vod 1. 
1) rove. 8, 1. 



Kniha druhá. 

úvod. 
1. V přede~lé první knize lichojmennou védu odhalujíce oká· 

zali jsme ti, múj nejmilej f ! že všecko, co stoupenci Valeutinovi 
mnol1ým n so ě odporným zpt sobem vymyslili, lži řečí jest· př·ed-
tavili j ' J puk i nnul·y předchůdcův Jcji h dokazu,j(ce, jnk sami 

sob", ale mnohem ví e ~um, pravtlč otlporují. I lnrkovo, jenž 
z nich j 't, uťtml jeho činy co nejbed1ivťji jsme vyložiH, co z písem 
vybfmjíce k vťmu výmy lu l'řizpusobiti se snaií, pilnč j me po
dali , a jak či ly a dvaceti tyimi písm ny abecedy pravdu po
tVl·diti u iluji n se otlvažují, po bistl<ách důkladně j ru prošli. 

ali jsme ak ', :tprávn, jak učí, .že • tvor •n( dle obrazu neviditelné 
'ich Plerómy se dálo, n c::o mys1í a u í o Démiúrgo,•i; učení prvo
rodič její ·h, imóna. J ouzelnfka, amai-ana, i v ~·ech stoupencův 
jeho podobně nn světlo j sme vynesli. zpomn Ji jsme t ž množ
st,•í Gnostik od nčho pocluizcjícich, minii jich ruzné domněnt 

a učenJ, jakož i posl upno t ; i kel kt m kacíi-stva d ui b zal~ 

žena všecka jsme ' 'Jl ožili. Tak'\ j m d kHzali, že všick11i kacíři 
• 

od toho imóna pfivod vuj berouce, bezbožná a rouhavá učen( 
v tento život uvedli, a na j vo jsm ~yne li jejich vykol1p~ní, jak 
stoupence své k dolwnnlosti zasvěcují, naci nimi se modlí a jiné 
taj mné obfudy; a ž j <líný Dfih jest tvořitelem, nikoliv pak vý
plod nčjak '•ho pokl(\. ku, a že nic ncni ani nad nim nni pod nim 1). 

2. AJ v této knize uvedeme, co nnm vhodno j t a co čas 

dovol1; i ''yvr:ít.íme dloubými ·ltinliy v škero jich nčenf; a poně • 
vadž jest to odhalením a poraženim nauky jejich, proto 
j m i se ·ánl tow tak pojmenovali. Slušft zajisté tajné jich sllatky 

1) 1'. j. I. nic nenl, co y bylo jemu rovno. 



96 ll. kn. 1, 1. 2. Jeden je t Bt1h, a není jiného nad ním ani mimo něho. 

odhaliti a objevením a pmaž nim jich Bytha Zl'Ušiti a tak <li\knz 
provesti, že ho nikdy nebylo, aniž j st. 

Hlava I. 
~R Bíth jAde.n j~At, Mil pak jf'St ktP.rý jioS• nnrl n{m aneb llocl ním, a že aa1i 
žádného Počátku, žá<lně Plcról1l. , žádné Mocnosti PlÍmo něbo bj1.i nen1C1že. 

1. Slušno jest tedy počíti od prvnlho a nejdfiležitějšího článku, 
od lloha Všetvi'u·cc, který učinil nebe i zemi i všecko co v nich 
jest o němž oni rouhavě pravf, že z poklesku povstal, a provesti, 
že nic uenť ani mul nim uni po n m a že svobodně a. o vé vůli 
věecko učinil, aniž jej kuo k tomu byt pohnul 1) ; n bot n je t 
sám jediný Bůh ~ sám jediný Ho poctin a sám jediný tviu-ce a sám 
jediný, j nž všecl<o udržuje a vš mu jsoucnost dává. 

2. Nebot jak bude moci n n d nhn býti nějaké Plno · i neb 
Počátku nebo Mocnosti, anebo jin 'bo Boha když Biih, jsa plnost 
toho ' 'šeho 2), ,, neobsáhl ti v · všecko obsahuje, ocl ničelto nejsa. 
obsažen? Jest-li ak n~oo mim o něho, není on plno tl v~ ho, 
aniž vše obsahuje. N cll e scluíz ti bude té Plnosti, nebo ohu ..,. 
jsoucimtt nnd v ecko, to co mimo něho býti praví. 1 n však 
něco sch:lzi, nebo co o n~co stenčeno jest, tot n ni plnosti všeho. 
Durle pak míti též meze a. třed i koll v poměru k těm vě cm, 
které jsou nůmo n~ho. Jest-li konc jeho na tom .. co je t pod 
túm, pak jest i pol:átek jebo v tom, co jest nnc.l nim. Rovnčž 

pak nelze jinak, n ž aby totéž zakouš I se v ·ech o tatnfch 
stran, a od toho, co mimo něho jest, dlicn byl a obrn zen a ~· 
vřen. N b ť me1. dolejši zcela nutně ob k li -;uj a svirň toho, který 
u nf e konči. I bude tedy dle j jich náh1edu Otec v~ "Ch v cl 

~) Gnostikové učili, ! o cluunothft Dťmiúrgn. pohnula, aby tento svět 

\ttvořil. rom. J. ó, 8. 
') Prmťm a hlamím dt '\'Otl m, že R 1h toliko jeden býti mtUe, j t sv. Utci 

vAeobsabujld nesmírnost bytno i jeho. Druhý jest řé.<l k jednoté 
eměř ujl cí, jak je· ndé.v{ Luktantius (dP ira Dcl c. 11.): nN lze &by bylo 
ve světě vice vl d !\; jnk n bývá v j dnom domě více ne~ jeden pů.n, na lodi 
nei j eden řiditel, ve stádě jeden vť\dce v roji jedno. mAtka., na nebi · ndno 
t~lunce, v těle jetlna tluoo, tak ve věemmfm jrd<'n PAn , a t~n jest B~h." 
Viz i nfžc hl. ó. 

• 



D. kn. 1, 3. 4.. Dcz vfry v Boha jediotho bloudí oostici do nť'konečDa. 97 

(jemuž Proún (ll:;~t~·,, Přcdj ou f) a Pr arch· ríknjí) i jejich Pleróma. 
i :\larkiúnův "dobrý Bůh" 1

) nutn~ v něčem um1stěn a sevřen i ze
vn& obklíčen ll nějaké jiné :\focnosti, která pak vě~i býti musf; 
neboť to, o obkličuje, dlužno nevyhnut ně včtším býti obklíče

ného · co v~nk j~t větěfm, jest i silnějším i vice p:tnujc; a co jest 
vě -:fm a ilnějširn i vice panuje, - to bude Biih. · 

! • Když pak dle jich mí oční jest i n"' jiného, což oni mimo 
Plerúmn býti pravf, do čehož i \'yšši i>na zbloudilá Mocnosf 11rý 
·kle Ia, tuť nclze jinak, nežli aby bud to, co vně je ·t, objímalo, 
Plerórna pak objata byla (vž<lyt jinak by ono nemohlo býti mimo 
Plerómu; n bot jest-li nčco mimo PJerómu, musi 11rávě v tom 
ob , ženu býti Pleróma a objata Um , co j t vn-.; Plcrúmou pak 
rozuměj e polu i prYni 'Búh), anebo obé, i l"lleróma i co mimo 
ui jest, mu I n . mírně od sebe býti vzdáleno a dloučeno. Úkou-Ji 
však takto, pak bud i něco tř tího, co i Plerómu i to, co mimo ni 
jest nesmirně ocllučuje; a toto třetí buůc omezovati a o kličovat 
obé, i bm1e včt.fím toto tt~eti i Plerómy i toho, což je t mimo ni, 
ob6 jako v Jiině ~ém zavit·aji · a tuf pak bude nevyhuutelně potřebí, 
nclwnečné í·eči rozpřádati i U>m, co obsaženo jest, i co obsahuje. l\Iá-li 
totiž toto tř ti počátek sv aj ._ hora a konec vdole, mu, í omezeno býti 
i ~ obou stran, bu(l se poéínujic bud' se skončujíc u č bosi jiného; toto 
pak i to, co vzhuru je!.it a <~O vdole, zase u něčeho jiného bude mf ti 
JlOčt1tek, a podobně do nekonečna; a tak mysl j<'jich nikdy na jediném 
Bohu neustane, nýbrž za horlivo tf n ybl lt\·áni nad j es to t n é ho 
vypadne v n ej es to t n a. 8pu ti se B ba pravého. 

4. A podobně totéž i pr ti Ma r k i ó no v c ů m nnstrojeno jest. 
~ebot i Markiónova. dvč bož tva obklíčena a omezena budou ne
smímým prostorem, kte1ýž je od s be oddNuje. tak jest i 
nutně mysliti mn žstvi bohů n mírným prostorem od sebe od
loučených, od sebe počlnaj!cích a k sobě se ·končující ·h; a za. 
týmž d'Ů oderu, za kter 'm se snaží u iti, že j t nad Stvořitelem 
nebe i zem ~ n jaká Pleróma. či b b, mohl by každý nad tou Ple
rómou jinou si mysliti Plerómu, a nad touto Ollět jinou, a nad 
B rthem jin u hloubi bož tva, i se stran že n:ípod bně tak j est. 
A ktlyž bychom tak mysU do nekonečna. bloudili, bylo by nám 
fttt}lOřád j i11é a jiné Pl«.'rómy a Dythy mysliti, nikdy n ustávati 
a vždy mimo fečené jiné ' 'Yhl dávati. Dudet pak n jisto, j ou-ll 

l) Jo kn. 1. 27, 2. domý~lel B Markión, že jest dvoji UOh • jeden 
tvl\rce tohoto světa a s ním vAeho dóho pdvotlce, drohý pnk "dobrý", pr&
<'řitllo vA' dobroty i spolu Ot(}c Ptina uašc o Jcžfše Krista. 

7 



98 II. kn. J, 5. A rolí pojem o Bobu. 2, 1. 2. vět uepovstal mimo "ůli Boží. 

ty věci vdol , které u nás jsou, čili "právě ty na hote jsou , a 
které oni hofejšimi býti pravi, zdali jsou nahoře či vdole! a ni
žádná stálost ani jistota mysl na ·i n udrží, nýbrž bude jf se uná
šeti po nesmírných světech a ne čí lných bozich. 

5. A když tak jest, bud každý bťlh se s v ~ m spokojen, 
aniž bude o cizi úzkostlivě dbiíti, i . bud n prav dliv a lakoten, 
i přestane býti tlm, co Bfih jest.. A každé tvorstvo velebiti bude 
pň.sobitele s v é ho na něm dosti mají , aniž pak jiného uzná, sic 
odpa.dlým bude ·fm práv m uzn:lno ocl v. ecb a za louženému 
trestu propadne. I ušit zajisté, aby bud' jeden jediný byl, kter}· 
všecko drži a v ecko, co jho dle vOle učiněno j .. t , ve svém 
obmu učinil; anebo aby naopak bylo n čislné množ tví tvůrcuv 
a bohův, se všech stran od sebe začinajíclcb a v sebe s končí
cfch; a každý z oučch [kac11ilv] bude nucen piiznati , že ·tatuí 
všickni zevna od j dnoho včt.'· ibo drženi a téměř s :vření jsou. 
kaitlý z:vlá ·t ve s v é m boru trvajíce, avšak že ?.idný z nich ze 
všech nen1 Blib. 1\ebot n bude nižádnému z nich pií lu~ ti a ru.i~ 
ležeti jmen o v§ emohoucťho, an kažtlý skrovni kou č.-istku u poro
vnán( o tatnlmi má; a nelze jinak n i aby my~lenka tak vá upatllR 
v bezbožnost. 

Hlava ll. 
Ž<l svět ncnf u··iněn mimo v tli Dťj,,y ·· bo tec VŠ('Ch v·cf, nni od Anděldv, 

ani od kohosi jiného1 nýbrž z j st od téhož Otce skt2:e • l vo stvoř u . 

. Kdo však pt-a."\f, že b I svčt učinčn od AndřHl nebo od 
jiného nl'Jak ho 'v t tvi'1rce mim o vůli Otce, nade v-:ecky v"' ci 
vzn eného, chybují n ej pr v ·. v tom. pravice, ž by ndčlé s to 
byli, aby mimo vůli prvního Boha takové i toliké tvo • tvo vyvedli, 
jakoby Aud?ilé mocnčjši hyli Bohn., anebo 'akohy t nto byl nevši
mavým aneb lab~im, aniž pnk (lbai toho, co se v jeho vlastnictví 
d ·j~ j t-li zl • i do br , n.by n mu pfckozil a je zt·u ":il, toto pak 
l>Ochv:ilil a s' z toho tě il; av-;ak takového cosi nikdo nebude se 
domý-:lcti nni nu mnčlého človl-kn~ tim méně na Boha. 

2. Po m n ch. t nám " knou, z<lali to v ·e ko zp ob no 
jest V tom, O OD objímn, a V JChO Y]UStnictVf, ČÍ V izfm &1 UUIDO 

uNto post:n·en ~m? A ša.k řkou-li, že mimo ni'~, }lostavi ~,;e proti 
nim Yšccky 1 ráv ř :t'né ne. hody a n th nrjprvněj."'( obrn zcn bude 

• 

• 

, 



U. kn. 2, 3. 4. Nýbrž za jeho svoleoJm, bez cizi pomoci- lovem Bož(m.. 99 

tím~ co mimo nťj je t, i v témž nutně konec svůj vezme. Ře
knou-li však, že [ e to ,·še ta.lo] v jeho vla tnictví budeť to velmi 
nerozumné, tvrditi, že mimo vOli jeho v jeho vlastnict\1 od An
děll'J, a to moci jeho podřízených, aneb od někoho jin ho n svět 
zpf1soben jest, jakoby bud ani nedbal o všecko, ro v jeho vJast
nictvi je t, bud nevědčl, co Anděl' učiniti míní. 

3. N talo-li . v nk tni rn o v li j ho, ale z a jeho svolením 
a vědomím, jak se nt'kteři domnfvaji, nej -o u již ani Antlélé , aniž 
včtotvůrce ptfčinou toho ~tvořeni, ~Je ville oif. Jest-li totiž 

[Bůh] tvťh·c m svl'~ta, stvořilt on sám And~ly, nneb byl původem 
jich stvoření; a okážc c;e býti zpusobitelem světa ten, který při
:(iny k zpft o en{ jeho přichystal. A byť i pra,ili, že dlouhou e· 
stupnou řadou Anděl\ ane o větotvfirce od Prvo-Otce způsob ni 
i~ou, jak Ba.silid ~ dl'): uic všnk m ně kel o· j t pi'tvodem té i·ady, 
tomu pi-:ipadne i pfnod ·tví toho, co učiněno jest, jako se ětastně 
vedená válka kriiJi přičit:'i, který vše b ·1 přichystal, čím se vítěz tví 
•tosúhlo, a založení toho a toho města, '1·vedení toho n toho díla 
tomu, kdo pi·ipruvil příčinu k zd:irnémn ,. ·vedení jeho. Pročež 

i neřikáme ie kera seJcl, nebo že pila řeže drívf, nýbrž vele
vbodnč JlravfmP, člov k že ~ ká a ř že, jenž n toliko el<eru i pilu 
k tomu z1totovil, nýbt ž i mnohem dřh·e již '~elik násta·oj · k zho
tovení s kery a piJy zp obil. A tnk lze p1·á.vem i dle jich ná
hl du říci zo Otec -; ch včcí j • tvořitelem toho svl'ta.. nikoliv 
pak Anděl' ~) aniž ktí'l'ý jiný .. vťtoh,otrce mimo tClho kt tjž je 3) 

vy],lodil a 1n·vnhn pnvodem 1,řip1·a • k v ·vedeni tobo tvot· lva býti 
se okttzal. 

4. Takov~ í·cči mobnn přesvtdčiti či svésti " ty, kteří neznají 
Bohn a přirovua\'ajl ho h1.bým lidem, jezto uemohou z vnd1 · ta
n ho r poůkladu 1 r.) ll~ o zhotoviti, p ti bnj( k vrv tl •ní v ho 
muohvch u:í::;troju ; ale Jlranic nmnaj( pt·avdy u t ch kteří věd i, 
ž Ul'th viSehot nťmaje uič hož poth·bí, Jo,· •m st\· řil n učinil v ecko, 

1 • rovn. I. 24, 3. 
2) Tím zndrá s • Ot tluk~ '-e Dub \'šCcl<O sh·ovil, n. žádn · .h AmlěH\v 

k tomu n })()třehm·a). Tt>n hlucl n\xiJi kucfři z pozlliljších l,lnt(•uikt\v, jn,k e'·· 
Angustin UVIÍtlí (De r.ivit. Hci X ll. 16) i ·t'ra 1. rk (li h. II. l)ll8.E'St. jn 
Exod. ctm\.est. 21.), ~ Anllčlé n mohou býti J,ftvc•dci tln ~f nnšicbt jako uej ou 
rolníci pu obitelt! ollilf, str moYf n jiných JllocUu zť'mnicll. Miguc str. 152~. 

1) Am\llly t. n ne S\' ·t. 
4
) Hayd JlO a:tujc &lo-ra "si ·c seductorius41 za přfdavrlr přťklml..ltcle ; 

možná, njn nik li nntno. 
11) Uuú:si z l:Jtky hmllli dle OO\'rlln, ntlkrcsn, 1•Jáuu. 

7* 



100 n. kn. 2, f>. 6. Jakož písmo zřejmě nčf. 

aniž potřeboval k stvořeni pomoci Anděl ft, nebo jak~ si ocnosti 
mnohem nižši, nežli j t on, a neznajicf Otce, aniž jakého poklesku 
a nevědom o s ti k vyvedeni člověka, jenž by ·~j po z u a 1: nýbrž 
on sám ocl sebe dle bytnosti své mim n ~yslm·it.eln · a neryzpy
tatclné vš cko ptednl' il a učinil , jak cht 1; v <e ky vě i o daiil 
ladem a fád m Jastnfm i p vodem a počátkťm, do chovné učině 

ducbovnými a neviditelnýnů, nebeské nebeskými; Andélům dada. 
povahu amliSl kou, oduševněn 'm duševnou, plovoudm \'Od nf, zem fm 
zemní, - každé vhodnou k její podstatě ; a. tak všecko, což jest, 
neunaveným I o ve m svým zpl\ obil. 

5. To zajisté vlastností j t vrchovano ti bož ké 1) , ž ne· 
(lOtf buje nižádnýrh nástrojů ke stvořeni toho , co stvoř u o býti 
má; způsobilé a d ta tečné ll) je t vlastní lovo j ·ho Ic yvedeni 

ech v cf, jakož i J~n, nčenfk P:in" o něm dí (.fnn 1 3. : "Všecko 
skrze n u čin .no je t a bez něho nic nenl u in no." V všem" 
jest pak i tento sv t náš; i ten ted~ lovem jeho učiu u je t, 
jakož pt mo v Genesi praví, že vše co vůkol nás j est , Bůh lo-..., 
vem svým učinil. Al i aYi(l t:lktkž klade (Zabn 32, 9. n 148, ó.): 
nNebot on tekl a stalo se; o nf přikázal a stvořeno jest." l{omu 
tedy vi e uv~ríme o učinťni světa, těm-li svrchu f'tlčen 'm kacfi'íim, 
tak po etilé a n d Jedné věd pl knjícfm, či učenikům P•íné a věr
nému služebniku Božímu, Mojži~ovi, a proroku 'ť kt rýž i předně 

stvořeni v~ta vnuavil řka (1. Mojž. 1, 1.): " ra počátku stvořil 
Bfih nebe i zemi," a co dále ná leduj , nikoliv I ak nni b hov • 
ani Andělé. 

6. Al poněvadž tento Bůh je t i O c Pána nMebo .Jeiišo 
Krista, pro tož i Pavel apoštol tekl (Efes. 4, 6.): ".T d •n Bůh 
Otec, který jest nade všecky a skrze všecko a v nás VŠ(~ Ch." 

A tak j me ·iž dokáz-ali, že je t jeden Bůh ; avšak i rtále 
ještě dokáž me z apošt-ol v a z řeči Páně. Neboť co by to bylo, 
abychom spustíce e hla u prorokftv a Páně i apo tolův, dbali í'eěí 
těch, kteři nic zdrav ho nepravf 1 

') DO.\·od ten v6Jen ze vzn ešenosti a svrchované moci lloU; 
ncbot ujisté Rim o sobě je t do ti moc n i bo1utt i laskav, aby vAccko co 
r ·1 učinil, im vládl, TAem udU I, od nikoho ničeho nepotř boYal. T&k o 80M 
hlásA (lalm 49, 12.): "Mllj jest o kros zem ký I" o. prorok osvMčuje (Žalm 15, 2.): 
" mých nepotfebuj ěl" sv. pak apoětol P e1 di (Sk. ap. 17, 25.): "Bt'lh 
n bývá. těn rukama lirls~)-ma, jakoh)· n ·čcho potř boval!" Mi ne tr. 1529. 

t) I to alovo" suffi i.ens" má Ilayd za plida.vok; soudíme · puzu. 
JlD. sLr. 9!1. 

' 



, 

U. kn. 3, 1. 2. NevěděJ-IiB.ostvoř.světa, neof B.; vědlil-li, eámjc ttvůcem. 101 

~lava 111. 
Jak Brtbo a PJeróma Valeotincdv tak i ll lb Markiónt'tv odporuj{ sami liobě; svět 
zpOsobeu jest otl toho, který jej myslí pojal; ne vst.alc ani z poklesku, aoi 

z nerěclumosti. 

1. J: emožný tedy jest e· ich Bythos se svou Plerómou i Mar
kiónuv Bůh. N bot bylo-li 'Y mim něj dle jich učeni něco jiného 
jemu podroben 'ho. čemu prázdnota a stín říkaji, budet patrně ta 
prázdnota vě ·[ n žii ta. jich Pleróma. Nemožno taktéž jest učení 
jejich, ž by tvorstvo bylo pod tím, který v~ cko v obě objímá, 
od n.ěkoho jiného způsobeno. Ncbot dlužno, aby ptipu::)tili něco 
prázdného a beztvarného, ve kterém by tento vesmír zpfi oben 
by1 pod du c h o vn o u tou rJerómou, i že to beztvarné zúmyslně 
tak zůstaveno. zdali PropatGr věděl o tom, co se v něm stitti má, 
či n věd l. Nevěděl-li, n bude již Bohem všecko napřed vědou

cím. Ale nebudou ani moci udnti přičiny, pro kterou by tak dl'a
hně ťasfi tu prostoru tak prázdnou nechal. J est-li však předvě
dou ·i a mysli-li pojal to stvořeni, kter ' v té J>ro toře stAti m Jo, 
tehtly již sám je učinil an je prvé v sobě samém předpodobil. 

2. Pi-e taiítež tedy i'íkati, že v"' t od někoho jiného učiněn 

jest, n bot jakmil ' Bilh pom lil, již to i učiněno jest, co byl 
pom 'slil. Ne\Jot nemožno jm;t, aby někdo jiný učco v mysli své 
pojal, jiuý 1>ak aby V) vt·<ll to\ co od onoho pojato bylo. A \'Šak 
Buh svřt v mysli vé p jal bud dl mínčnl on ~ ·h knciro jakožto v w·ný. 
anebo jakožto tlo ·mmý, coz uctú vh }JOdobno ani to aru ono•). Ale 
kdyby byl v t jak ?.to v čuý v my Ji • v ' 110jal jak tluchovn' tltk vidi
t •luý, bylf hy s i takovým st l [což ·a k 1u.·ní. juk a po u v t viditelný 
dosvědčuje j ; jestliže jest, j ký jest, on jej tu kým učinil jenž jej i ta
kovým v my i své }mjnl ; au b, juk toruu chtt•ji, y přitomno Li O · vě 
jest dle jeho pojmu takovým, složeným totiž, zm nitelným a po
ruijejí ~ím. l~dy.ž pak takovým jcst, jakovým ho Otec my li }JOjnl, 

J} Ncnf vlře pouol no, aby Bůh si byl pomy lil t uto ·v·t v čn)'m, sic 
hy i v -: ý m l>ýti lllU il; neuhlfe p bu o, aby bij j p omyiilil do ·a n ý m, 
u l> mez n ý ltl, poně n.U1. neobmezenosC bytnosti, a tu,líi i mysli Hoii, o bm • 
zeoébo pon y l~n u připou~tí, j vylučuje. Toto je- t námitkA knclfitv, no. kte
ronž tlak sv. Otec ihn d oupovitlá, dokaY.uje, ža ze skutcčn 'ho stvoi· ni &věta 
lze souditi, juk jl·j llíLh v mysli svt! pojul, aniž to pak j ho nesmírné bytno ti 
Jakou ujmu '· (, Yiz lmc•d 4, I. 

• 
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je t i hodným, aby od Otoo u čin n by 1 1). Tvrditi tedyy že to, co 
Otec všech věcí mysli pojal a př (lpodobil tak, jak i učiněno jest, 
plodem by bylo poklesku a výrobem nevědomosti, to jest řeč 
velmi roubavú. Nebot tak by Otec všehoroh·a dle nich z mysli 
své plodil a vydával plody nedostatečné a ovoce n · vědomosti; 

nebot co mysli byl pojnl, tot se i stalo. 

Hlava IV. 
Jakým nesm}· lem jest kacíř v t. ř. prázdnota i jejich uti ní, .žcby ,; t•o~esku 

tento svět byl povstal. 

1. Slušif tedy přičinu takového zřízen( Božiho hledati, ni
koliv pak způsobení světa někomu jinému pfičítati; a řfkati m:íme, 
že všecko již předzňzeno bylo od Boha, aby se stalo tak, jak se 
stalo, aniž puk vymý~leti stín a prázdnotu. Ostatek otážeme se ~ 
Odkud ta pr~iztlnota? Zdali pak způsobena od toho jejich tuk 
řečeného Otce a pflsobitele všech v~d, a rovna jest ve cti a při~ 

buzna druhým aiónť'l.m, snad i starodhněj ·( nežli oni? Jestliže 
způsobena od nčho, jest i témuž zpft obiteli podobna i těm, kteří 

s nt byli zpí\sobeni. Nutně tedy z toho na všechen zpfisob jde 
že i llythos jejich i Sfga té prózdnotě podobni - tuclíž prázdni 
jsou, i že ostatní nic)no,·é, jsouce bratři též prúzdnoty, tnkt ž prázdoP 
bytnosti budou. Neni-li pnk způsobena, sama tedy od sebe pov tala 
a ze sebe zrodila jsouc t jného v ku jejich tak řečeným 
Bythem, Všeho-otcem : a tak bude t dy ta prázdnota tétéž i pod
staty i cti s týmž jejich tak nazvaným Všebo-otcem. Nel2et za
ji té jinak než aby buď zpfmobena yla od n lwho, nebo ze sebe 
snmé se zrodila a pov tnln. Zp obenR-li pnk jest tu prázdnota, 
prázdný• jest i způso itel její Valentin, prázdni i stoupenci jeho. 

'} Nnrkióno,·d tvrdili t otiž, ie stvořeni světa nenf B l1a. svrcbova
nl'l•o hodno a d srojno. lo těm otlpovillá Tertullinn, řko.: "SmijcA-Ji e 
drobn)'m zvfřátkt\m, která snchovaný hťtrc chvalně dl'lmyslPm a. pfičlnlivosu 
hojněji obctafil, m ·~ z tobo dokaz, že svou velikost v těch ma.litkých tvorech 
osv~děil, jako sílu osvědčltie v slabo ti. čiil tak ové pl."áce jako včela, takové 
byty jako mravenec, takovll sitě jako pavouk, abys ani v sebe menMrh tvor<'cll 
11tpohrdnl Stvořit I mI"' lllgne str. 1631. 
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~ení-li způsobena, nýbrž sama od sebe zr zena: jest i podobna, 
i sbratřena, i stejně čestná prt\zdnota ona s Otcem, od Valen ti na 
prvé jmenovaným; stacll 'riak a dřtvěj ši i velebněj~ nad ostAtn( 
awny tolemeovy a Heraklecwy 1) i j iných totéž s nimi smýšlejfdcb. 

2. Kdyby v~ak v nesnitzi se takto octnouce řfci chtěli, žeby 
Otec v~ebomfra v~ecko ve v~em mldovaJ a mim o Plerómu níc 
nebylo (nebot by [jinakj nevyhnutelně obruezen a něčím, co vělši 
jest, sevřen býti musel), a ieby slovům "vně" a "vnitř" rozuměti 
se mělo jako .,dle poznáni" a Jtdle nc\·ědomosti", nikoli však dle pro
storné rozsáhlosti; a že by v Plerómě nebo v tom, co obkličuje Otec, 
všecky včci, co jich známe, že učin ny jsou, od Světotviirce neb od An
dělův učiněné, tak obsaženy byly nevyslovitelnou velikosti, jako střed 
jest obsažen kruhem, nebo skvrna v much u: tu nejprvé se táfeme, 
jak ' bude ten Bythu , že dopouští tomu, aby se učinila skvrna 
v nitru j ho, a že trpí, aby v j e ho středu kdosi j iný bez jeho vě
do mf působil nebo činil ? Tím by za ji ~ · Jé Plerómě óhonu způ
sobil, neboť mohl od poMtku ~šelikému 110 kvrn ol překaziti a za
bntniti tomu, aby výplyny z něho se vyrolmji i neodvažovaly se 
toho, pokou ' eti se o zpihiobení t vorstva v nevědomosti, vášni aneb 
poklesku. Ncbot kll o jest s to aby p oz dě ji chybu napravil 
a jako sk-v1·nu oči til, mohl p 1· v é se tím vke na }X>Zoru mfti, aby 
tuů z počtitku se mu takové ·kvrny nťučinilo v oboru jeho. Anebo 
když ji z po č á t k u tlopu til, pon(~vatlž jinak pov tati nemohlo, co 
rwvstalo, nutně z toho jde, že to vždy talc zu tati musí. Nebot 
co nemiiže na. počátku ž~dné opravy přijati, jnlc ji přijme později ? 
A jak mohou říci, 7.eby lidé k dokonalosti povoláni byli, když 
při činy jich pdvodu, z n hož pov~tali , sam Démiúrg nebo Andělé, 

v nedokonalosti se naleznjí ? A je ·tliie jsa dobro ti v, v po s le d n hn 
čase nad lidmi ·e smil val a jim dokonalo ti uděluje, mělt se 
p r v é nad tčmi smilovati, kteří byli z p fi sob c i lidf, a jim doko
nalosti uděliti. A tak by ovš m i lidé milováni byli do ~li, doko
nalými od dokonalých j souoo zp sobeni. Neboť lcuyi se nad dílem 
j ich smiloval, na 1 se prvé smilovati nad nimi , aniž pak doJ) titi, 
aby v takovou slepotu upnuli. 

3. však padne i učenf jrjich o " tf nu" n nPrAzduotč", o nichž 
praví, ž v nich t •ovstalo toto naše vorstvo, povstnlo-li totiž v tom, 
co jest obsaženo Otcem. boť považnjf-li " tc v ké včtlo" své za 

1) N uku Ptolemcovn na:tý"t\ SY. t.cc (1. Jen. ' vod ~.) " ýkv.tem 
oly olrntinovy". 7.miíauje se pak o čm i II. 22, 6. - R ' r a kl úo pak 

t éž byl ze tíkoly Val<'ntinovy, 'nk Tt•t1ulJ. dosvčd 'uje (De praescr. c. t9.}. 



tOl IL kn. 5, 1. Dočasnosr neo.i ,·adou h· rst~a. 

takové, že v~ecko co v niSm l Otci I jest1 naplniti a osvítiti může 
nuže jak to možná, aby v tom, co se v lerctmě a ve S\'Čtle otcov
ském obsahuje, byla. prázdnota nebo Un? Nutně jim náJeži, aby 
okázali misto v Propntoru nebo v rieróm~, které by neb ·Io os\1-
ceno, aniž kýmsi osazeno, kd ž by pak And J anebo v totvůr 
byli učinili, co cbt.Ni. Neboť n stačf skrovné místo, v kterém hy 
toliké a takov· tvorstvo učin{ono bylo . .~: .. utně tedy a nevyhnutelně 
budou on i v té Plercímě n bo tom vém Otci tou prázrlnotou, bez
tvarnosti a t umostí, v kte1·éž to dflo \'Z děláno jest 1). Obvi1mjf 
pal' i ono vHlo Otce svého, jakoby n mohl v ko, co v něm 
jest osvítiti a uaplniti. A mimo to jmenuj(ce sv~t t n dí1 m po
kl ku a pob1utlu, t n pokl sek a poblud uvállějí do Pler'my, v 1 no 
Otcovo. 

Hlava V. 
Y tom lJoru, kt rýž Otec ohjímá, t nto svH oll nikoho jiného způsnlJen nPhyl. 

1. Proti tťm tedy, kteří praví, že tento sv 1 mimo Plet·úmu 
nebo pod dobrým Bobem způ. obcn j ft, ·elí to, co jsm ' krá c 
před Um řekli!!)· a ti budou i se svým Otcem . evřť.ni otl toho, 
co mimo Plerón u je t a v tom i své meze nutn nnlpznou. Ale 
na ty~ kteří p1-avť, že v obm11 od Otc objat •m, od jin ~ ·h uěl\te
rých tento .,, t uči ěn jest, všť'cky nesmyslno ti a ne hodno ti 
právě 3) uved n vytrhnou. A tnk budou pf·innceni lmcl při:.mati. 
že všecko, co jest v nit.r 1 Otcově, j s sv U , úpln~, činu~. nnebo 
svčtlo Otcovo obviítovnti, jakoby neclo tate ·né bylo k osvícení Y~eho, 
anebo koneěn přiznati, že jalw j dna ~~stlca, tak i '('lti Plea-ómn. 
jejich jes prázdná a nespořátlnnft a tf'mnn. - I v~· ítnjt Yšemu, 
co k n·m h' nálež(, že do ča n é jest"'); a\·šnl\ butl i toto pozem~k •: 

I) ro m ~·ně Dllud sv. Ute(: v t n Rmysl, že j •noru v pró.zdtl! t ft tem
no ti rozumu j<'ji h takovú. ne m · 1 á u tnva o stvufeni toho s~~t. po; stnti 
mohla. 

2) V lal. 1. 
:a> v hl. 2. a. 4. 
4) Text má dále: ,.a u ac t c r n o- hoico. a nt lnaccus \Jilia ess (lportf't, .. " 

AUt etc.," což ned4vá sru) lu. Urabc orravíl: "o.c t n n t't choica etc,. 



ll. kn. 5. 2. 8. Nemoblsvět povstati 1 ez vědomi a b z svolení Ot e T'~ehomfra.tOá 

[tvo tvo] bezvadné jest, jsouc v Plerómě a v lfině Ot ově, an bo 
výčitky ty platí rovněž celé té Plcrómě a příčinou toho neuměl 'ho 
vyv d ní burl jejich Kristus. Ncboť když prý matku jejich dle 
bytu utvni'il 1

), vyvrhl ji ven mimo Plťrómu, t. j. dloučil ji od 
po?.llánf. On sám tedy ne ěf'k>mo t u n( zpfisobil, že ji od poznáni 
odloučil. Jnk pak t dy mohl tentýž ostatnfm aiónfim, kteř1 před 

ním byli 2), včděnl dáti, své pak mate příčinou býti n vědomo ti ? 
Ncbof vylou iJ ji od poznRnf, vyvrhna ji z PJcn)m~·. 

2. A nnd to, rozumčjí-li slova ,,v Plerómě" a "mimo Ple
rómu" o poznrlnf a nevě omo ti, jakož někt.eř! z nir.h pl'avt. pon~
vadi kdo v JlOznán( jest, nalezá se jako v tom co poznává • tut 
jim přiznnti j ·t, že i pasitel jejich (o němž praví, že v ·lm jest) 
v nev"'dom . ti byl. Povfdnjf totiž, že vyšecl z ler6mr utvařil 

matku jejicb. Jestliže tedy. jalc praví, "býti mimo" tolik jest 
jalco v úpln n ~ědomosti býti, Spn it 1 pak jejich ·š 1 mi m o 
P1erómu utvaiit matku jejicb, octnul se mimo věrlomf v~ecl1 věcf, 

t. j. v n vědomo ti. Jalc p.lc jí 1 otom včdomf ud~liti mohl~ jsa 
"·úm v uev domo ti ? Yždyt i o nA s pm\'Í, že my jsouce mim o 
jejich poznánf, mimo rlerórnu e nacházíme. A opčt: vyšel-li ted 

pasitel mimo Plercímu hledat ovc . zbloudilé , a j t-li Plerúma 
tolik co poznAní mimo poz ání se octnul, t. j. v nevě1lomo ti. ud 
tedy přiznnti jc!'t jim, že lova "mimo Plerómu" mf tni smysl mají: 
a všccl<y práv . t ·. n ~ odpomé dflvody 11roti nim p vstan u; anebo 
řkou-li, .ž "v něč<'m býti" rozuměti se má o vědomosti , a "mimo 
něco býti" o nevědomosti: uf i Spasitel "pjj ·h & mnohem dříve 

Kri us v nevčdomosti se o tnou, vyšedše k utvaření matky jejich 
mimo Plet·<ímu, t.. j . mimo I•O?.nánf. 

3. Al to podobně olmítiti 1z proti Y~<> hn m, kt řf praví, 
žeby vět jakkoliv jinak lnu od Andělův anebo od kohokoliv 
jini'ho mimo prnvého Boha nčiněn byl. Nebot obvinl'>nt proti Světo
tvůrd, ž to, o u inil, 11motn j t a do~al'né, padlo b · ua Otce 3 ), 

von \·ncU jnko v h n~ P1vr<'•my povstalo to, co brzo potom opět se 
rozpadnouti mNo, r a sicf' s v~rlom(m 8. S\'Olcnhn tCOV)<.m. Tak 
f .dy nenf SvMohflrc již Jli'f"·inou vyved~ni toho, ač velmi nnji to 
He domníval, ž jest sám 1, sobitelem jf'ho, nýbrž ten, kter}~ dovo
luje a rlopouštf tomu, aby T jeho vlastním oboru ť dNa rlíla po-

lé-11C je těii ~·d : ,,nt r t ('ctinm) t e rre n a (:choica) a.ut • • • aut ťt ~ ; choica" 
,l..tm otn~) pnk povaluj 8 p v m ~a vysvětlivku v t llCljutou. 

J ~rcwn. I. 4- 1. a ~. 

') rovn . I. 2 !'•. 
s) T. j. ITottatorn j~i · . 



100 II. kn. ó, 4. Aniž povstal z nutnosti. 6, 1. Bludem jest, že neznám byl Ot~e. 

k lesku a poblouzenť, ve věčném počasné, v neporušitelném poru
šitelné, v ř~i pravdy bludné. Jestliže se to pak , tal o mi m o v u li 
a schválení Otc "'iŠech věd, jest mocn jšírn a silně(ím a vě ~hn 
pánem tenl který v oboru onoho způsobil to, čemu on n nesvolil. 
Dopustil-U vAak tomu Otec ač neschváliv toho, jak n~kt fl praví, 
dovolil tomu huď m ha zabrániti, z n~jakého donucení, anebo ne
moha. emohn-li, bude slabým a nestatečným; moha-li však r a ne
učině], bude svt d ·em, pokrytcem a porobem nutnosti, poněvadž 

nesvoluj sice, avšak doponštf, jaku by s hvaloval. A dopustiv z po
čátku aby chyba povstala a vzria:,tala, pozdčji usiluje, aby ji od
stranil, když byli již mnozí poškYrn~ním zle zah nuli. 

4. Neslu no však jest říci, žeby s rchovaný nade ,·:secky vč i 
Bi'1h, j a svoboden a svémocen, nutno ti podroben byl, tak aby 
ně o dělo ·volenim, al mimo úmysl jeho; taliť by vyhlašovali 
nutno t za. vyšší a mocn~jší nad Boha, neboť co j t mo ·n jším. 
je t i v eho pfedn~j ím. 1 mí'il hned 'z po~itku pi"i -:iny nutno ti 
odetnouti, a. neuechati e ·nm žtdnou nutnosti s ~vřiti dovol nín• 
něčeho, co by mu neslušelo. :N bot mnohem ll-pe n 'lůslcdn ji 
a Boha dů tojněji bylo, lwe<l z 1 rvopobitkn zát·odrk tnkové nut
no ti potříti, u žli pozd~ji, jakoby zmotH.Iře,,, pol,ou eti se o vy. 
kořeněni mohutného plodu té nutno. ti. b d -li Ot vv.ech po
rohem nutnosti ap <lroben o udu, ač promruJ}r oml tím, co se cl jt~. 
a nebude-li moci mimo nutnost a osml nic činiti (rovněž juko H · 
mérův Zeus 1

), an nutnosti skUč n df: • 
"Já jako rád povolil j8em, myslí velmi nevolnou"): 

tak bude otrokem nutnosti a osudu jejich Bythus. 

Hlava Vl. 
vr bova:ný Dúh nemohl h)'ti neznám Alltli:lům a YčtoL l rci. 

1. Ale jak bylo možná, nhy Anllělé anebo v"totvfircc byli 
n znali 11rvniho Boha, j ou e v tOl Jl , o jeho j rt, n tvory jťh 

1) oknzttic sv. te , fe kacfi'·i s i tv řili Doba tlohného bohum po-
hansl")•m, n zm nit lnl·rnu osudn 1 (! lJ n.'m. O Utl t n tl tvr.-.n· přfklndcm, 

jnk Homéruv z.-u v divé sv6 choti ač nenid Bvoll\ic, aby e Bměl vl\Jk mezi 
Hellény Trójany obnoviti, ale ab ani ona mu nebiÚDfta, až by n "kdy 
btěl někt r .t: • ejfcb m ·1lt vyná titi, doklútl~ • vcri m v textu poJoleným 

z ll. V. 4(3. 
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i jím obkUčeni? Neviditelným mohl jim býti ov"em, za pří
činou své svrchovanosti, ale n cz n ámý m nikoliv, a to zn. příčinou 
sYé prozřetelnosti 1). Nebo byť i po tupným dolů řádem velmi 
vzdáleni od něho byli, jak oni pravi, nemobJi nepoznávati panu
jícího nad cbou, ano se panství jeho vztahovalo ke všem, o. nevě-. 

děti to, že kdo je tvoři1, j st i pánem všech. ~ebot neviditel~ 

no t jeho, protože mocna jest, poskytuje věem veliký duchovní ná
zor a pojen& Yelemocné a všťvládnoud vrchoyano tl. Ačkoliv "nikdo 
n~.7.ná. OtrP. jPclinÁ Ryn, nni1. zn:í lul o yna j dinli Otec a komu 
Syn zjeví"; (Mat ll, 27. a Luk. 10, 22.); nic však méně to všickni 
pozn~,·ajf, oně,·adž rozum duchům v tfp ný k tomu ponouká a to 
zjevuje, že jest jeden Bůh, Pan v ~ ech věcí. 

2. A proťo i jm •nu r t;jvyššího n Všemohoucího v ecko pod
robeno jest, ·a vzýváním je bo i před přišthu Pána na~eho o~vo

bozováni bývali lidé ocl zlýck du hův a v~'-clikýcb ďábel tví i celé 
odpadl sběři; nikoliv pak j koby j j duchové pozemští a táhlové 
vid li, nýbrž poněvadž věděli, ž jest ůb a Pán wech věcí, 

pře<l jehož i jmenem se chv~li a chvěje se všeliký tvor, i Knížata 
i .Mocnosti i všeliká j mu poddaná i1a. Čili poddaní Nmské Nše 
mají uzmí.Ynti svého císaře. ačkoliv ho uik ly neviděli a daleko od 
něho z mi i mořem odděleni jsou1 pi-o jeho pan tvf za t ho, který 
vr hovanou moc vladař tYi drží, Andčl ' však, j ·ouce vzne eučj íuů 

tvory mul n<is 2) 1 anebo ten, jehož Svčtot\'t rcem jmenuji, nemNi by 
znáti Y~emoboudho~ pi-ed nínaž e i ta němá zvlí-atn. chv~ji a k vzý
v 'ni j ho u tupuj 3)'? A jako jmenu }l<ina našeho (d:-nřej všecko 
se podrobuje, ač ho nevi(P(o, u k jest i všecko pmhllino jmenu 
toho, ktl'r)• všecko učinil a tvořil • oněvadž n ní žádný 1 č on 
sám, ktťrý tvořil svřt. rročež i Zitlé poůn · tím vzývánfm (lá· 
bť1 tvf vymftaji, ne bot všickni tvor vé ojl jm nn toho, k rý 
je stvoril "'). 

3. Nech~jt-li tedy aby byli Andělé nerozumn~j i tčch ně-

1) T. j . pro dtl1C<" zy ~ vu • fl ·itclnť, jimiž š mohoncno t, ltísku n tJPr&· 
vctllnod ke 'lvýtll tvon m ve vijern a mor.n na j vo dá.vA.. 'rovn. fum. 1, 22. 
A proto i sv. Justin (Ap J. ll.} }'ra 11 ze ókrat~ lll'111klit a jiof :.:bo!o1 
a roY-omnf mezi oLauy olan j('ůin ~b o. pruv ~ho t:.k p zaali, ž j l:z skoro 
za. k:řt:' ·tany pova2ovati; a. T••rtnllbn (De tcstint. aniana } nazýv6 každou roz· 
umnou dn~i přirozi'nč křcstanakou. 

3
) Srov o. Žalm ~' •• : " či Ws h [ Jovtika.J rut I men ·fm auděliiv." 
~) ''im snad uarážf SP na přfhěh Dnniclitv v jt\mě lvové (Dan. 6.). anebo 

Dtl lJřtběhy v. mnčťnfkl v, pi-ed uimiž i clivoká. zvifata TUoohdy krol e 1 toupiJa.. 
~) Srovn. IRt. 12, 27. J,uk 11 , 9. k ap. J!t, J lG. J osef li'la iftv 

(A ntiq. Vnl 2, o.} tlotvrzu e, fe Jak: Bi 2id jm Dťrll Elc~:tar u přrtomllosti 



108 II. kn. 7, 1. Věd stv I·e~~é nejsou obrazy aibuO pro t•omijPjičnosc vou. 

mých zvířat, nahlédnou , že ač nespatřili toho Bohn 11ade v~ecko 
svrchovaného, poznati jim b ylo moc a pan hi jeho. mě no opravdu 
se okáž , kdy?. oni jsouce pozemšťany o obě praví, že znajt 
vrchovaného nade v~e ko llolut, jehož nikdy neviděli; n.v~nk nerhttsji 
připustiti! nby ten, který, jak dí, učinil je i sv~t celý, RČ n a v ý
s o t P h a nad nebesy j st., pozmív:tl to, co o ni sami, ač jsouce 
tu v do 1 e, poznávají. Leč I' nad řPkDOll: že by p od z mi v Pod
svH1 1) bytoYill jich Bythus, a proto žťby on i ho prvé J)OZnali 
nežli u Yý o tech bytujfcf Andělé~) ješto v takm•ou (již] ne. my
s1no t upadli, f~ Sv~totv\'\rce bezsmyslným prohlásili. I j onť 
opravdu k politovltní, kd~·ž mu talcovon po Ptilost přisuzuj(, ž by 
ani Matky nebyl poznal, ani jejího plodu, ani PJeró•n niónův. ani 
Propator:\, ani co jsou ty věci, které zdNal; alej ou prý obrazy 3) 

těcht kt r v Plerómě jsou, když pasitel tajnP. pfisobil, nby ta k 
učin ny byly }{e cti t~ch, kt 11 na výso ti j ou. 

Hlava Vll. 
Věci stvořen 11rjsou obrazy aión v, kteří json na vý o tecb 't'llitr rlrrómy. 

1. Za í1plné nPv~domo ti Světotv rcP pt·ý t cl~· Sp. ~itt>l Jl1Prómu 
poctil vydávaj při stvořeni pomoci Matky ob1'n1.y a J)Odoby v~ci 
t~ch, které vzlnirn · u. Al to j me již <1 ká7.ali, že ncmožno 
jPst, aby mimo Plf'n•mu něco b Jo, v č m hy dle ji h uč ní způ
~obeni byli obrazové těcl1 věci, ktPré jsou uvnitř P1cr6my, nnebo 
žPby kdo jiný mimo prvního Boha. f< to byl, oby t nt v .t stvořil. 
Libo-li však, n.byc.h j v. udy pornzil a 1n·ov dl, ž lb u, i-eknu 

isařc V<'SJlnsinna, jeho syuo .. ·, d stojnictva i -rQjS]\1\ i-lm k~bo uzdravov 1 zlj·mi 
duchy o E'dlé, zp sob()ID Jlrý otl nlomonna podnným. 

1) T. j. v Jl kl , poněv~ž pro sv hludy tl ob vnosU zrají pro p<>klo, 
jakož i Bytbus ·('.jich 11propo.sfnfkcm" - pPk loikem slouti nH ž ; cel · to 
1oi to j est ostrá iroJl ie. 

,) l•rotože JlOdsvčU ;~m p klu bližAl jsou. 
I) Tnk poBměšně pravt sv. tť proti Unt'l tikOm, k ii fli nn toiU v l m 

mnoho 1.81<1:\dnli, žehy Ye.zdejAf v i byly obrazy toho, ro se Pl<'rórně ji b 
naclubí. 

• 
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proti nim ještě toto: Jestliže tyto věci, jak oni praví, ke cti těch, 
jenž jsou na výsostech, od Spasitele zpil ob ny jsou dle yzoru 
jejich, měly by st.·lle trvati, aby kdo jimi poctěni j:5ou vždy ve 
cti trvali 1

). Nebot kdfž pominou, co je t po té tak krátkodobé 
cti, které ani prvé nebylo, a později nebude? I ukazuje se ted 
Di.Ími, že pasitel spíše sám marné ti byl žádostiv, nežliby v pravdě · 

po til to o vzht ru je t. · ebot jakou č st zfská věčné, po vždy 
trvajtc, od dočasného? stálé od nestálého 'I nep0111šitelné ml poru
šitelného? V ždyf ani u lidí, jsoucích I>Omijitelnými, netú mnoho
vážená čest, která brzo pomiu , nýbrž toliko ta, k rá co llt!jdéle 
trvá. V ci pak, které sotva byvše učiněny, ihneů hynou, pova
žují e právem býti spí e ku 1)()tupě těm, ktetí jimi po ·těni býti 
měli; i zneuctěno bývt11 co večné jest, když se obraz jeho zrušl 
a zničí. Což al • kdyby nebyla :Matka jejich plakala a se smála 
i v jiné trasti upadla, nad by byl ani neměl Spa. itel, čhu by 
byl lCiúmu poctil, t>oněvadž v poslední nesnázi ani podstaty 
ne rop jl:ovala, kterou by byl mohl Propato ·a poctili 12). 

~. ó té marné vychloubavé pocty, kter;\ž ihned mine, a již se 
vtce neokáže l Budet některý aióu (včk), kdežt.o se ani nepomní 
toho, že bylo L'lkO'' j pocty, a beze cti bude tehdliž , co nahoře 

jebt 3); nnebo - bude potlebf jinou Matku ryplodíti, plačtivou 

a str tiplnou ku poctění Plerómy. Ó toho nepo lobnébo, spolu 
1mk i rouhavého obrazu! Obrazem to býti mi pravite způsobeným 
od Světotvůrce "), obrazem Jednorozencovým, kteréhož i za "Rozum" 
NOsa tce ve' kerenstva vydáváte; a tento obraz aui že nezná 

sebe samo, nezná ani tvot·st a, n zná ani llatky, a nic naprosto 
ze všeho, což jest, aniž z toho, co bylo od něho učiněno? a vy 

nezardite vespol k, uvádějfc n vědomo t až k samému Jedno
rozenci? Neboť jsou-li tyto vezdejší věci dle podobenství oněch 

1) To ·a~ namítAl Arlstotelés proti Plnťnov5'nt ideám, že jsouce věčné 
n mohou býti v.zory věcí pomij ejfcích, jakoi i že n í, proč by jsouce tlo
konnl é měly v spojení přijfti 8 nedokonalým (s hmotou, tělesno t.í}, aby 
byly vyjadfcny. 

,) Viz 1. 4, 1. 
a) Nnrážt>je na to: co v ě. 1. fekl, jo.k by mo!ná. bylo, o.by co vě/mll 

je t, poct 110 byl Um, co j t d asué, pra\'i sv. Otec, že při kulotáo( let 
a v& pfijde doba, kdež nikdo vaší slávy ani nepomní, a béte slovo cx\Wv 
\'ý~Gnn.mem obecným "v-:k"'. 

4) .lak ze ojitosti jll , vltot rcern tím roz.um ' ti zue j eet Bpaai t le, 
jenž Dtnůúrgovi obrazy podával, podle nich! by nevěda svět ten utvnňl; 
obrazem tclly zo můná se Démiúrg jakoŤ.to SOt\bor 'Věech obra.zO j emu poda
ných a jim ve svět~ prov d ných. 
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vy~ších učiněny od Spo.sitele, aniž je zná ten, který dle podol>enstvi 
uěiněn je t: tl lze jinak, než aby talcová nev domost du h vn 
nacházela i vůkol toho, i při tom dle jehož podobenství ten neYěua 
zpiisoben j t. Neboť ku ·ž jsou (oba) 1) duchovně vyp1oz ni, nejsouce 
ani z hmoty vytvořeni, :mi ložení: nenf možná, aby tento L vyobra
zujlcí 1Xlsitc1] v některých v ech llOdobenstvf byl zach val, v jiných 
pak podobnost obrazu l>yl porušil, ant prá'r k tomu vyplozen byl, 
aby byl dle porloben:ství ''Yti"iho ' 'Jplynutf. JestJiže se tedy tomuto 
n vyroTn~ ude t.oh vinen 1m it l, an jako špatný um 1 obraz 
n podobný ,·yvt>dl. ~ chof n mohou říci, že by nem >l moci k \")"Ve
den( [ obrnzu dokonal~ho j pnsiteJ jejž vším býti praví. N ní-1i 
tedy ollJ-az pod ný, 1 ak j t n "ll ··patným umťlc m, a vina patlá 
na pa~itt•l podl niclt. Je t-li všnk podobný, touž ney·domostí 
bude post.ižf'n i Nňs jicb Propatoru, t. j. Jcrlnorozen c; a tnk Uozum 
OtcttY ueznal ani cbr snmn u~zon.l puk uni Otce, a neznnl 1)nk 
ani to, co bylo d uěho uťinčno. .T tliže pak on c n znalost má, 
tuť mu f i tťn, ktCJý ocl pa. it.el dl on ho podobno ti 1(·inťn 

j t, též pozmívati, co n:lp dohu~no j st. I rozpadla se dle vlast-
ního jich učeni jejich hrozné ronltava t tava. 

3. A kromě toho potom, jakým zp~ bem mohou ty v ci, které 
k tvorstvu u;ílťŽejf, j ·ouce tn.k rozJičn ~ a mnoh~ a nesčí lué, býti 
nópodobenými ohruzy tčch třicl cti aiónu, kteří jsou v Pleróm , 
jichž j me i jm ua, l<t niž dJ nich majf, v J)řed ·Jé knize 1 -
žiJi? Alť. n to Ji k o rozmani o ť v ·k •r ho horstva, ule ani á tku 
n~kterou buifsi vf~ci nel>eskich nebo pozemnich anebo vo•Luích, 
nt> udou mo i plizpt) biti k skroYné ,,, Plťrómč. Že I>Jerómn 
jejich třidceti ~~iúm ,, jest, sami dosvl>dčujf; že pak v jrdin" z řc
čeuýcll ~ stck tv r~t\'a] m• trid ·C't. n Je mnoho ti f dmhii n:t po
či ti lze, to okm~ati může knždf • na ítln uti. Jnk m h u t dy 
tvorové z tak mnohonrisotmťbo n. snbc odporného složení ,;:esfiirajid, 
sobě Yť'Spolc·k protivu[ n jedni druhé wnidí f~ ~ti nápodouenými 
ohrnzy tři de •ti nil';ntt Pl ní my l'ů~ i fi to jak oui praví, j clné j o u 
přirozcno ·ti ro\'uť> a poclc1bné h ·ta1o t~ a niiúdného meú · bou 
ncmnjf · zdil u 'I .T.·ou-li t tl} yt L v zdt~jši ve' q hrnzy o u ~>t:h, 

měli by též, jnko nni pl':lVi, z u •k(; ri Jitlé j ou pi'irozeuc~ Iů

č mni, ji nf lUl k t•řh·ozru<· do bf"i, mt•zi sv) mi ni ' uy tn k o' ' rozdfJy 
ok:1zati a iici, že nNctci'í z uich byli 1•řir zenč dobří vyplozeni, 
jin pnk }lřiroz~n z)f a ~ tak " ·myšlené Uiípodoucnf jt•jkh niónr 

') T. • s U oz um, j \ji i J du ro~en em naz)•,·nU, ja o~to prnv?.or, 
a pasitcl jako:tto jt•ho ohrnz. 
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·e srovnávalo. Dále též když ve světě ně kteří tvorové jsou krotci, 
jiní divocí, nčk ří n ~kodní, jiní škodní a ostatním zboubni; opět 
jedni pozemn(, j dni vod nf, jedni Jétaci , je dni nebeští 1): též by 
měli poclobně okázati, že aiónove takové povahy mRjf })Oněvad.ž 

prý tito vezdej í tvorové J u obrazy ončch. Ale i "ten věčný obell 
který přichystal Otec ďáblu a andělům jeho" (Mat. 25, 41.), měli by 
okázati, ktcrřho z vyMích aióuů by byl obrazem; nebot i ten 
k tvoi tvu - čítá. 

. Pt·a\'1-U pak, že [vezdejší tvorové] jsou obrazy Enthymése, 
t :-píciho toho aióna, tehdy n ~prvé prohřeSují se proti sv Matce, 
za původkyni j i vyhJ ·ujice t ch zlých a poruěitelných obraz v. 
A potom jak to možná aby jsouce jak mnozt tak i rozliční i sobě 
při roz n odporní, obrazem byli j •dno ho a t ~hož. A tkou-li, že 
v Pl nímč množstri jest Andělův, a těch že i množství tohoto 
tvorstva obrnz<'m jest, :mi to srovminf neo. tojí. .K o{ ncjpn'é 
bud jim dol;;•h·.ati, Ž(' Andčlé l'lt>nímy jsou ritzné a ve polek sobě 
}>IOti\'fl !. pOYahy, jttkož i )ťŽÍCÍ J>l'ťd nntni jich ObnlZJ jSOU pro
ti vn ' meú . bou přiro='-cností. rotom když j ou mnozi a nes í
slni Ancl lé n twl vč otvůrc , jak ''šiclmi proro i do vědčují: "d et 
ti~f 'krM. de t ti ·f stoji Y kol u~ho a mnoho tisic tislcu sJouží 
jemu" (Dan. 7, 10.) : pak budou ndělé P 1 e r ú my v An<lt!lich S v • 
to t vů r co v ý c h [Démiúrgový ] mfti vé nápo<loby a tvorstvo 2ft tává 
·eP v obra?: Plen)my ačkoJiv třid et aiónú mnohotvC:rnou roz
manit. f tvorstva nedostihuje 2). 

5. Potom j eště ktlyi ty v'> ·i podle po doby on~ch učiněny 
jsou, podle jttk ~ p <1 by udou učinf>ny ony? Ncbof neučinil-li 

v totvf1rce tyto věci sám u sebe, nýbrž přenesl-li je z cizích 
pran•:orů jako n do. f čný unH le a jnko učí í · t prv znčát -
nik: dkud }>nk mťl U ·tlnt nory prvniho \'ého ýharu? ~ toho 
tedr jde, ie on ocl nčkobo jinťho vzor svůj vzal, který j st nad 

1) :M ínf Bt! ncj pf': t t!l • ncl>cskai, kt rá t:ůi zn živ hytosti pokládali. 

'2) my. 1 tohoto c•h.ího ~.i s ln. udává za ~ suctem i llnyd takto: "· 
tl' · tloka.Y.nj c• Jlroti wnú: t il<fun, i n cL č Hl 1 n ·, věci vezdf'j (ho tvor tvn n 

mohon býti obdobami t řid c c ti 11ouze a.iimňv. - Na to J)rn\'i Guústici, ! 
tyto věd j sou uŘpoclohamincsc:isluýdt An(l :q Ploró m . Na·ežop t v. t c 
otltJOvíllá: l'ak musim 1) dok<í.zat.i i na t bto Jlravzol 1t, nd6Uch, touž od
llOnton vespoln rozd luosf, ktera se v tvol"stvu j v( co iiak j est proti vaAemu 
učen , nni jf' ,·šed<y zn. sobě Jlfilmzu ' & strjnt! t•řiroz no i vydůváte ; 2) vždyt 
mnj( ťUc• uč(•ni v~cho uclčlc'• l'lcrcímy své uá]IOduhy v ndeU h Démiúrgový b; 
R tak vám tvorstvo to, mti-li uúpodobPnim býti, ollkň.záuo jť~t k 1'1 ·a·ómě, 
k j j ru tlill C'ti Auclčh hl t tiž, oož e olcá~aJo n možným býti. 
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ním, a ten opět od jiného. A tak do nekon tnu. bude núm roz
hovor náš postupo,•ati v samých obrazích, jakož i bozrcb, neupne
me-li mysli ~ve k j&lnumu tvlirci, jt~kož i k jednomu Dohu, který 
v~ecko, co učin no jest, sám od sebe učinil. Či snad u liůí tomu 
dopustí mnohý, že Je cos užitečného pro život ami <1 • b vy
nalezli; ale B hu který celý vět zhotovil, tomu nedopu ti, žcby 
byl sám od s be vydal vzor t 11 věcí učiněných n tcnt vynólez 
tak u lecb til 'ho i'ádu . 

6. Ale j~tk mohuu tyto v ci býti obrazy oněch, jsoucejim od
porné aniž }Jak moho~e na 11ích l'odílu míti·~ Nebof které v ci 
j ou odporn \ mohou býti zboubné těm, kterým j ·ou odp rué, ale 
vzorem nikterak, jako na pt. voda ohni, a opčt světlo tmé a jiné 
podobné nijnk ·i nebudou vzorem vespolek. Taktéž ani věci 1 o
ru~it lné a pozemské a složené a pomijitelnó n mohou nikdy býti 
obrazem on cb, jak oni praví, ducho-vných lečby snad dali tomu, 
že j ou i tyto ložené a omezené a upodobenc u. již nikoliv clu
chovné a n omezené a plné 1) i nepochopitelné. Nebot nemohou 
ne by · v podobě a omezenosti, jsou-li jich obdoby pro. v~; ale jis 
jest, že nejsou tluchovué. Když pak praví, že ony jsou duchovné 
a neomezené a nepostihlé, jak mohou ty, které j::wu v podobě 
a v obmezeno ti, býti obl'87.y bez podobných a ne po tihlých? 

7. Pravi-li pak, že nej u obd bami něch ani dle podoby 
a tvaru, nýbrl dle počtu a řádu svého vyvedení: tuf by n jprvé 
neměly slouti tyto (věd vezdejšf] obrazy a podobami oněch vy;-; -;1 ·b 
aiónftv. Nemajfce totit ani podobno ti ani tvnru jejich, jak jsou 
jich obrazy 7 Potom by měli i počet i způsobeni týchž vyšších 
aiónů vyrovnati s počtem těch věci, kt r ' náležejÍ k tvorstvu. 
Ale tu čitsjice třidcet aiónuv a pravice, ~..e takové množsní horstva 
jest obrazem oněch tí'idceti, I>L'ňvem z luhujf, abychom je za ne
smyslniky prohlásili. 

Hlava Vlil. 
T\•orstvo u ni sUuem PleróiUy. 

1. Al i·kou-li, že toto tvorstvo je t jako tínem on cb 1) ,. 

jakož i nékterf tvrditi e osměluji, až proto jel:lt jich obrazem: tut 

1) ~ffu a et locnpletia. 
11) Náhled ten 1zali Goůstici :od iilosofu pohanských, z ni hi Plato j ii 
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i piiznati jest jim, že ony vyš"~( byto ti tělesa jsou. Nebot tělesa 
taw na výso tcch OY~euJ pusobf tin; ale duch o vn é byt o sti 
nikoJiv, nejsouce s to, nby něco zatemnily. A bychomf i jim v tom 
povolili, ač nemožno jest, :ieby ducbovué a větlé v i Un měly, 

v k"tcrýž, jllk oni pra.vi, matka jejich sestoupila: !JÍ-euce i stín jimi 
působ ný, j lil ož jsou v')čné, véčně tr á, a pak již ncminou ty to (ve-· 
zcl jší v'íci], nýbrž trvají tčmi, J·teré je na tíňtťf. Je:)tliže v~nk 

tyto minou, i on~m vominouti jest, jichž stínem jsou; když pnk 
ony trvají, pnk trvá i sUn jeji<:h. 

2. Ale řkou-li, že ten tín n m~i c rozuml'ti o zastíněn(, nýbrž 
že pi"íliš otl OlJě h odloučen~ jsou [ včci stvořen~] : tuf obviňují 

"otcov l\:é v tlo ·v·" z veliké nctlo tatečn sti a labo ti jakoby 
nooo~álw.io už k 'ímtv v<1ccm, aniž stnčilo n·tplniti pr.íz<lnoty a roz
ptýliti n stín, zvhlStě když tomu nikdo nepř kiížf. emno t 
zaji té dle jich učení JH'Om "nf se a oslepne otcovské větlo jejidt 
a z1l'a i se v místech prázdnoty, n •mohou · nijnk naplniti všecko. 
Xel'ikejt~ž tedy, ž hy Bythus v:i~ byl ledmou v ~ kere t.va, 
poně nclž prázdnotu a . tíu ani nevyplnil ani nco · ítil; anebo na
opak nic nemlu\'tež o stínu n prázdnotě, je tližc světlo vaše otcovské 
-.:tiecko naplúuj 

3. Ncmftže tedy ani mimo Praotce, t. j. nha nade všecky 
\'ěci suchovnu 'ho, nebo Plerómu býti něco, wč b , jak ni praví, 
Enthymé i~ vášni dojatého nic)ua byla sestoupila, aby thn, co by 
mimo ni bylo, nrbyla omezena a evr·ena i objata sama Pleróma nebo 
Pm-Bdh; aniž pak buůe moci býti prázdnoty nebo stinu tam, kdcž hy 
již prvé Otec byl, aby světlo jeho ujmy n tr}lNO a nezašlo v prtízdnotě. 
I nerozumné a bt.!Zhoiné je t mý ·1 •ti ·i pro tor, v ktcr mž by 
konec a tnť!le m "I j jich Propa.t r a Pr archa a. Otec všech věd 
i této Ple1·ówy. Auiž pa.lc lze tvrditi žeby n kdo tak n mírné 
tvorstvo v lůn Otcově byl zpl obil, bucTsi jello vol nim, 
pr ti j ho \ 'Uii, z cHh·Othl prvé řťčených 1). N •bot 1• dobn 
božné n po.~ tilé jes i1ci žcby ta.l< veliký vcsm1r mohl býti ZI>fi
~obením některých .Andř.]úv ancl.l n ' kterého plozence, ktcrýž by 
pravébo Boha ani neznal, a to v oboru j eh o. Dňlc pak nenf možno, 

tvrdil , že ,·ezdt:jší tvorstvo j eRt otlstúlem bytostí (illef} vččnýcb. .;o §ak o prAz
dno \ b§Jeli za Démokritem a l·~pikítrt'Jn. iz d;\lc hl. lH. Na • . v. tec 
odpovíM~: 1) tin možný · t toliko u t ··1 ný b b 'to tf, ale o.iónové jejichj ou 
duchovní, tedy neb:e jim ž(u1n~ho od ·tínn míti; 2) nit1nové j o u dle j i h nnokr 
věční, al st{n jest ilknz pomij ~ný. - A tak dokl.Waí, lc mimo prn.v .ho Boha, 
Otce b vě f, necf ruů Plcrúmy nni ai6núv. 

'} V hl. 2. a ó. 

I ~ucua, pul l>nulda, 8 
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aby tvorstvo toto pozems~a hmotné bylo stvořeno v jich Plerómě, 
ana je t veskrze duchovná; avšak nenf ani možno. aby tyto věci 
tak rozmanité a ob odporné zpftsobeny byly dle obrazu oněth, 
poně,Tadž jP.st jich. jak praví, málo a jsou vespolek podobni sobě 

a jedno. Nepravým pak zjevilo se veskrze, i co mluvi o stínu 
prázdnoty. A tak e pdzdnotou okázala býti jejich myšlenka 
a lichá nauka.; prázdni pak jsou i ti, kteří jich poslouchají , }lOn -

vadž skutečně v propast záhuby se uvrhuji. 

Hlava IX. 
' 

Bťlli Otec jediným j est lvúrc m světa; v tomto podání veškero lidstvo 
s clrkvť souLlaeí. 

1. Že pak stvořitelem tohoto svčta j st Bůh, přizná vaj\ i ti, 
kteří vše]ijak mu odpol'ují, naz}""Vajíce jej [toJiko} v to trujcem 
a And~lem ; at nedime, že jej hlúsa.ji i všecka písma, i ž p; n toho 
toliko Otce [znáti] u či (Mal 5, 16. 45; 6, 9. a j. ), kterýž j~t 
v n b s1ch," a ž~ dn ho jin 'ho, jak v dal ( t či o kážeme. A v a k 
nyn( nám dostačiž osvědčeni těcb, }(tet" nám odporuji, poněyadž 
v ~ i k ni lidé v tom aspoi\ se srovnávají : staři, jenž toto O(lpra
rodičfi nejprvé podané pfesv d en( zachovali, jednoho B ha, h·o
řitele nebe i země velebíce · potom druzí, pozd~ji od ožf h pro
roku památku té věci pfejav··e ; ale i pohané, ze samého tvorstva 
se muž uč1ce. Nebof tvorstvo amo ukazuje toho, kdo je tvořil ; 

a dílo samo pf·iporniná. toho, který je učinil; a vesmír zjevuj~ toho, 
který jej zi'idil. Cirkev pak v kera po celém světě toto podo.1n1 
od apoMolův přijala. 

2. I<:dyž tedy tento Bůh jest jistý, jnk jsme řekJi, a jsoucnost 
jeho ~t!cko dosvědčuje : on n j ji h myšlený Otec jest bez pochyby 
nejistý a neosvM ený; ne bot ~imún kouzeln{k prvni řekl, že on 
sám je t B~h, vznešený nade "t'šecko, a. že svět od And .1 v jebo 
učiněn jet>t, po n m pak ná tup ici jeho, jak j me v prv knize 
provedli, rozličné bezbožné a rouhavé t>my ·Jenky a učenf proti Stvo
řiteli roz sli; z těch pak j s o u c e i tito [Val ntinci], hú ty, jdto 
=•·- •. 11.:to~ h~rl'.f ..,..; ... ~l.n ... :-... lJol Al t; ,.. a~lrl\liv e:lou·fft'ta RnHLP 
Jllll \'\'1 &1 1 V 0 ULl }IVI.l0.11U 1' • ~'t:;IJV "l t '"-'n'Ua& t "..,. "' ""t'."' ' 

tvon1m nežli Tvflrci" (iUm. 1, 25.), "a těm, kteři n j ou bobyu 
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(Gal. 4, 8.), nic však méně prvního místa v boistvf uděluji Bohu
Tvůrci tohoto v~chomíra. Ale oni učice, že je t výplodem poklesku, 
a nazývajice jej duševným a pravice, že nezná té Mocnosti, která 
jest vyšši nad něho, a když rce: 71Já jsem Btih a. mimo mne nerú 
žádného jiného" (Is. 46, 9.), že lže, c~ o ni sami lhou, v§elikou 
nepravost mu píisuzujlce a tobo, kterého nad něho nenl , jakoby· 
byl, vymýšlt>jfce: - sami svým učenfm ~e osvědčují, že Bohu, ktcrýž 
jest, se rouhají a toho, kterého nenf ,·ymýšlPjt k svému vlastnfmu 
zatrne ni. A jmenujíc se dokonal}'mí a opatřenými pozn{mún 
všech v~cí, prokazují ·e bfrti horiimi nad pohany a mysU rouba
vějšfmi i proti Stvořiteli svému. 

Hlava X. 
Jak kacíH prevracujf písma· a. že Diib v§eclco stvořil z ničehož, aniž které 

látky k tomu potřeboval 

. Nerozum je ·t tedy velmi veliký, opu tíce opravdu jsou
c i ho a ode všťcb os věd eného Boha, vyhledávati, zdali jest nějaký 
jiuý u ad nfm, kter 'ho ne nf f\ o němž nikdo nikdy nezjevil. Že 
o něm nic zj ev n řeč no není, tot. i ami dosvědčuj( ; ~e pak po
dob nstvf, o nichž není jisto1 jak s jim rozuměti mri, neprfivě pře
kru .t\]fce a na sv<' ho smyšlen é ho Boha obracej ce. takového k o
ne č n . i ' 'ytvofujf. ktet'ého př d tím nikdy nikdo nehl dal, tof pa
trn o je ·t. N bot tlv ~ my Jné výroky }lÍ: ma vysv tlujice (dvojsmy
slnými tlak nP.jsou, jakoby k jinému Bohu poukazovaly, nýbrž pouze 
v1.llled m k zřízeni boi ~kúmu jin ~ho o ha si v 'tvor·Hi, z písku jak 
svrchu 1

) řečeuo, provazy soukaj1 e a sn.·ulnou otázku s též i spojujíce. 
Žádné pak otázky ner ~{ lidé moUflří otázkou jinou, ani jednoho dvoj
smyslu d\'Oj mysl m jiným, ani hádanky jedné hádankou těžšf; nýbrž 
úkoly takov dosabujl rozt enf svého z toho co j t patrné a sou
ttlasné i zř~jm . 

2. Ale oni vyklthlajicc pl. mn a podob ' tvl, jinou mnohem 
v~titi a rouhav jšt otázku l tavujf, zdali prý jc~t nad Boha, Stvo
řitele s vlita, jiný Bfih? Avšak uerozfe -;ují té ot8zky ( o•lkud tnké ?), 
ale k jedn · men f otázce }•iidávaji drul1ou v tš1 a tnk uzel ·1,lltnji 

.. 
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nerozvižitelný. N ebot abJ měli poznanf svého větlčn{ 1), ž totiž 
Pán skoro v třid ·útém roce věku svého pi'·išcl ke křtu pmvdy !1). 
pon vadž to z pi em] v děti nemohou, lJohrtlajf bez ožně Boh m 
Stvořitel ·•m, an j •j k pá e lid ké se ·Jal ; aby se pak zdálo, že 
mohou vy~vHliti, odkud by hmota byla n věříce, že B h z toho, 
co nebylo, všecko učinil, nby bylo, co u ·in no je t, pouze jak htčl. 
vfile a moci své místo látky už1vaj , k tornu marné bajky sebrali , 
v pravdě okazujfce svou nevěru; nevěříce v to co jest, upadli v to 

• 3) co nem . 
3. Neboť když pravi, že ze slzí AclumlOthiných hmota ,,lhkti 

povsWat z smíchu I>ak sv~Uá. ze ziÍrmutku pevmi a z bázně po
hyblivá, a v tom svou velikou moudrost a hrdost nadutou poklá· 
daji, jakby to nebylo oprawlu povrženf a vý měchu hodno: Ne
vvřit oni, že n h, jsa mocen a hohat ve všem' i hmotu stvořil, 

nevťdouce, eč je t bytost duchovná n božsl\á; ale tomu včří žr 
máti jejich. kt.erouž ženu z ženy 4

) jmenuj,, z vá nf svrchu ř 
ných takovou hmotu útval'nou vydala; t.:íznjice st.~, odkad se do tato 
Stvoi·iteli luuoty t'ttvarné, ni· se net..~ži, odkud s dostalo msteH 
jejich, také Entb)•mésf i vášní bludného niónu. nnzvané, tolik slzi, 
potu, z<hnmtku i o tc'ltntho výro u hmotn('ho. 

4. Xebot pi'ičitati podstatu \'ěcí učinčných m ci a vdi toho, 
který j t Búh v . i v ech, j t i víře potlobn i jistotno, a tut se 
dobře praví:" o nemožnt? jest u lidi, možné .iest u Doba" 
(Luk. 18, 27.). N ,bot lidé nejsou s to, aby z ničelto něco učinili 
ale [toliko z lt\tky sobe dané; Bfth pak nejprv' Um předčí nnd 
lidmi, že 1:\tJm k působen( svému, jí~ prvé nebylo, : m vynalezl. 
i{lci pak, že y hmota byla vyvedena z :Enthym •se blomUclbo 
aión~ a ten aiún žeby byl daleko vzdálen od sv · Enthymé · , a pak 

1) mysl toho nesnl\tlrlého mist& · est tento. Gnóstilrové považl\)(ce vědění 
za n~dokonalé, ba žtulné, nepozn4vnjí-li ll voůn d ho co vědí, všude po ·m 
pátrali, a dopicliti s lto v mnohém nemohou c, vymyslili si nčjaký. Ttl.k ku př. 
vMonce, ~e Kristus P6.n maJe věkll n.si 80 1 t ocl Jana se pokřtlti dal, aby p 
udo.li nějaký ddvod toho, pro~ se to stalo Jlráv· 80. roce v"ku jeho, vymy
slili :i ao flVý lt aióufn·, umístí t~ • e ve sv rlcrónt:l., nic netlb~íc toho, i • 
tim }Jovrhli prav)•tn Bohem :1 ' tvořitelcm všech včel. rovu. 12, . To tel ~ 
mfsto j est ostl'á ironie, kterou! sv. tt\c jt>jicb llrohnaJté Mdt\oť kárli. 

2) Tak snBll nru-.ývá Jcřest Jo.nQv k ro~tUln od obra ých a pouze ob
řadních křtít, které u Žicl v oLyčeji byly. 

') " o j s t K, tím ro~tUll~j událo ti pfsm~tn a církvi potvrzené; "c o 
n c n l", tím op · t luijk y od hluclařQ smyšlenó. 

4) iz I. 21, ó. Nestále i ofii i Acbamothn bny ž u k ~ho, 1n"1.y u .lí. 
s'ého rodu, brzy obojitákcm býti prn.vi. 
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J.eby vášeň a pocit její mimo ni jsouce, byly tou hmotou: tot není 
l\ vu~ podobné, ale jest po etilé a nemožné i nesmyslné. 

Hlava XI. 
Že kacíři ncv ríce pravdě v šerédné bludy upadli.. 

1. Nevětíce tedy, že Bůh vrcbovaný nade všecky v~ci ve 
v é m oboru slov m vým rolma.nité a rozličné věci učinil, jako 
6m cbtěl, jsa pfivodc m všeho, jako moudrý stavitel a velcmo ný 
kr~l ; ale věl·íce, že andělé, nebo n jnkR. od Boha rozdHná mocnost, 
nniž ho znala, toto ve k renstvo zp obila; tak tedy nevěiice pravdě, 
nle válejfce ve lži, ztratili chleba život.'\ a vypadli v prázdnotu 
a v propasť tínu, p dobni j ouce tomu E opovu psu 1), jenž pustiv 
cbleb a lapaje po jeho stlnn, pozbyl pol·rmu. I ze samých slov 
P dně dokázntj lze snadno, že vyznával, jak ,;eden toliko jest Otec 
a pi'vobitel v ta. i tvůrce člov ka, j ·ž~~zákon i proroci Z''ěstovali, 
a žitdného jiného neznal, a ten že je t svrchovaný nade všecko 
llrth; a ž pnk h 1 A a 1 n u d ě I o v a 1 skrze sebe w~m pravedlivým 
přijetí za yny u Otc , kteréžto j t život věčný. 

2. A ~ak že oni rádi obviímjí a co bezz:\vadné je t v pode
zr n1 uvádčji, mnohá podoben tví a otázk_v nám pfedkládajfce , za 
dobré . sme uzna1i, jich Se }lrVé navzájem otázati O j e j i C b UČen( 
a t ' ho ž nepravdu a nrmožnost dok~zati, a drzost jejich přetíti, 
potom pak u v ti řc i Pán~, aby nezam(\stnávnli pouze před

k I utl á nf m [otázek], nýbrž nemoboucc na p1-cdlož né rozumně 
od po v dít i, po.znnli s 'ti JM>raž ny · s di1kazy svými, a tak 
potom, nby s bud pokořili a k pravdě na 'l'Útili, a ustanouce e
likébo s i'ho blouznění, Roha zn odpušt(lnf p1-osili za to, že se mu 
byli tolik rouhali, a k paseni byli ; au o htllj,-li trvnti v marnfl 
s1óvě kt r~i srdce jich opanovala, aby po jiných dr kn.z ch se oblédali. 

1) an\zi na známou bajku; jako totiž on('n pe z dychtivosti po vě fm 
kus meu · 1 který měl, pu til, ~ a.uiž p tdrubébo do tal; tak oni jist~bo 
uěew Božibo ktcrť jest krm n:1A duševnt, spuetide se, dali Re ua blcdini 
vyěAi vědy n upadli • blud; .,zanccbajlc toho co jest, UJtadli v to co nent" (10• 2.}· 
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Hlava XII. 
Počet tiidceti ai · nů, na oětn~ si kacfři tak mnoho zaklMajf, jest jednak malý, 
jednak veliký; jelikož pak eňatkov · jich vespolek jsou neronižitelnf, ncmobla 

ofia bez man~ laani p "íti ani pol'()(liti; Lo os ( lov ) a íga (Tichota, M.lčeni} 
llemohou u)rti na jednou. 

1. Co se tedy nejprvé jejich Tiid ítky týče, vypo 't mo tnkto, 
že celá podivně obal o chybná je t jsou· jednak menši jednak 
vě i [nežli by rn~la býti], a pro tu prý Spasitel v třidcá 'm t'O ·e 
ke křtu píi ell To když vypočteme 1), bude pot·ažení celého 
jf"jich <hikazu 11atml'. A vzhl dem k tomu, že men~( j t, takto 
díme: pf dn~, poně,•adž k o tatnim ~i' mm i svého Propnt.ora p -
čítají. Ne ot Otec všech nemá se přičít:tti k ost.atnfmu potomstvu; 
nezplozený k zplozenému, nenarozený k narozen ·mu· koho nikcl., 
nepochopuje, k tomu, které pochopnje on 8ám, j a proto nepocho· 
pit lným · který žádn · podoby ncmň, k tomu, které podobou ol' 
mezeno jest. J a totiž dokonal j~hn o tatních, neb:e, nby k nim 
byl píičtť·n; a to k ai ·nu trpích ut a v chybu pohřiž u mu ten, 
ktcrýž nent ani utrpení ani chyby schopen. N ebot že od Bythn. 
počnouce třidcet. aiónftv napočítali at. k ofii, ktemuž zbloudilým 
aiónem naz) oji, okrizali jsme v předešlé knize i jmena udali j m ~ 
ktťr$'mi je nazývají; ale když s onen k nim u počit:1, puk neul 
již třidcet tě h zploz n}· ·h ai U11v, jalt oni ud:ívaj(, al liko de
větadvacet. 

2. A k yž potom praví, že prvnfm výplodem byla Ennoja kteréž 
i Síga říl<:ljf, z ní pak op t že vy li N i'l. a Al .-theia: v obojfm blomlt. 
Nebot nťlzc si myši n1m něčf ane o mlčeni jeho ocUou en (od 
něho] mysliti, a ~eby mimo n~j llOstavcno z I~ tni útvar mčlo. ltkou-Ji 
v~ak, že neni ona vypu~ :\na ven, ale s Propntorem pojena, jal< 
mn dl ji čitaji k druhým aiúniím, kteřt nejsou spojeni, a proto 
neznajl veJiko ti j bo ·1 le budiž i J dno ena (pozorujm i toto I), 
pak JlemOže při nerozlu6teln m a v jedn tě j~ uchu uu.tku n ž 
i ner zlu itcln6 n Jedno ené z ni ~e ·hlti zplozeni, ahy nebylo ne
podo svému zp1oditť1i. ~\ když tak j st, Ltulout jcdnhn a týmž 
jak Bythus a Sígu, k .~. t i Aléthcia, j · uce ves pole vždy sp o· 

1) J FeuardcntovA. ~ nf "diocntcs .. mfsto "illcente," a toto ve my lu 
leck h ~(i;:IJ..lt, r čitům. 
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jeni. A poněvadž neJze mysliti si jedno bez druhého, rovněž jako 
nelze si mysliti vodu bez vlhko ti , oh ň bez t pla, kámen bez 
tvrdoty (nebot n rozlučitelné j ou věci ty), aniž pak lze je od sebe 
odloučiti jsou cf ve talém s sebou spojeni: tud(ž mu f téi ve 
stálém ~jednoceoí trvati i Bythus s Ennojl, i • ůs s Alétheji ná
podobně. A taktéž i Logos a Zóe, od sjednocených vyěedše, je
dn~ceni a jedno býti mn ·i. Dle toho pak i Člov~k a írke,r, i ve
škery o tatníeh aiónt'lv sňatkové výplody v jedno spojeny a vždy 
jedny druhými spolu bytovati musL Nebot žen ký aión musi 
býti dlr nich spolu s mužským, jsa tém ř dojmem tohoto. 

3. -· tkoli v tak je t a oni sami tak pr a vl, nestoudně přes to 
:e ješt od\'nžují u -:i ti, že nejmladší z <lvsnáctera aióniiv, jAIDuž 
i ofie i·íkají bez objetí manielo·m Theléta jmenem, doj m utrpěla 
a bez n ho sama o sobě porodila plod, jejž ženou z ženy nazý
' 'ají, v takovou po etilost zabloudi e, že v jedné a též Y i dvoje 
co nejpatrn~ji Ot>ačn' míněni drž i. •bot když Dythus se Í"OU 

ve • ltatek spoj n j t, a pak Nit Aléth ji a Log · e Zójí a tak 
i druzi napottid: jak mohla (jedinál Sofie mimo objetí manželova 
utrt)~ti čehosi n o poro(Uti? J estliže však ona b •z n ho poč..'l.la, 

mu íť i (h11zf sftatkové roztržení a odloučení od sebe dopou :-: těti , 

což nemožné jest, jnk jsme řekli. Nemožno tedy j t , aby byla 
ofiu bez Theléta po ala, a tudlž její h celá ous va op t zvni

cena je t. Nebot z toho početí, jež pr ~ mimo objetí manželova 
utrpěla, celé o tatuí báječné učeni jako n~jnkou truchlohru si vy
my ·lili. 

4. lU<ou-li pak nestydatě dále, že i dt·uzí ·ňatkové od s be 
se odlou Hi a odd lili za příčinou posledního sňa.tku1 alty St:> ta~ 
prázdnt". ji ·h plískáni nerll ' ilo, tím ncjprvé nemoln věci z tá
Vflj í. Nebot jak odloučí Propatora od jeho Eonoje, anebo Ndsa od 
Al .theic anebo Lon od Zéto a tak dále i o tattú? A jak smějf 

[při tom] sam· osvěd ovati, že k jednotě Uhnou ._ ve polek j dno 
jsou, když i simtkové uvnitř Plet·ómy se v jednotě nedržl, ale od 

be se odlučuji, a to ta.k. ž p lnaj( a rodí bez v polného objeti, 
nic jinak nežli jako slepice bez kohoutů? 

5. Potom se i jeji ·h prvá a prvot·oz nti t Jsrnice opět takto 
vyvrátL \ téz >Icróm hmlon tedy zvl~ště: llythu a fga, Nfts 
i Alťthein I~o~os a Zóe, Antht pos i Ekldésia. AvAak nemožno 
jr t, o by k(l<.~ L go jest, byla i ign., a naopak kde Sfga jest, ahy 
okuznl ·e i Logos. Nebot z tčch jedno l'HHf rlrnhé, jako rovněž 
nelzť, a y s\ttJo a tmn v témž mrstl- b ·ly ; nebof jest-li světlo, 

nrní trn , n kll • jest. tma, tum ncbutle sv tln ; objevi-li se světlo. 
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}ll'Chne tma. Tak kde j~t fgn, tam neburle I~o~'{)S , a kde je t 
Logos tam jistě nenf így. J stli.ze řkou, ž Logos jest vui t ř
n í m 1), bude fga tak vnitřní; av~ak i \'nitřním 1 vem bude 

fga zrušena. Že pak Logos ne n í \'nitřnim , dokazuje súm ten 
i'ád jich výploclu. 

6. N echat t dy nem1uví již, ž hy tato pnnf a hlavní O" mi 
záležela z Locm a így n 'brž at zavrhnou bu(l lovo bud Síau, 
a 2rušena jrst ta jejich prvnt a hlavni Osmict.J. Nebot teknou-li, 
že sňatky ony trvají VP spojeni, padla celá jej i ·b ou ·tava. Nebot 
jsou-li spojeny, jak mohla ofia bez manžela JIOklť.sek (nedocbůdče] 
poroditi ? J tliž řkou, že jnko při porodu drl.í každý aión svou 
podstatu, jak mcdle mohou býti v t~mž íga a Locros? A tak 
jest očtem menš m. 

7. Yzhledem 1 ak k počtu \1ětšímu zrl!··r se j ji h Třid ' tka 
takto: Dle učrní svého pra 1, že od Jeůnoroz n e v~·plozl•n byl, 
jakož i o ·tntni aiónov , Hm-os, j •mu~ t~ozlii:-ná jmen~ dávají, jakož 
j·me v pí·edcšlé kniz uv lili~). N~kteří tedy praví, že Horo ten 
vyplozen j~st od Mon gen a; jiní pak, že od sam '~ho Propnlora dle 
podoby j ho. Uimo to ješti'! udávají, že od Iouogena vyplo7.en 
jest Kristus a Duch svatý, a ty n berou do počtu těch, kteíi j ·ou 
v Pl róm~; nle ani tak nečini e pasi lem, jejž i ~m z vou · . 
Tut již i lepému jest patrno, že n byl ll u.ze tí-idcatero v #I•lodů 
dle nich vyploz(mO, ale ještě čtvero s oněmi tí'idceti. Ncbot rro
patora ~amého přičltajf v Plerómu a mezi ty, k'1f'ří napořád jedni od 
druhých v ·plozeni jsou. Ale proč se nepočí~j( k nim ti , ktei-1 
též v Plerómě js u a t jného do áhli vyplozeni? Jakou pak pl'n vou 
pří inu mohou udati, proč k tlrubým aiónOm n přičitajl ani Kri ta, 
o němž pravi, že s vitlt tcovou od :Mo ocrena vyplozen jest' ani 

1) Řei;U filosofové roze?.DÚvali slovo vnitf pojatl- (A~~~; iv~!i_:.z::;; 
a slovo p r on e š e o , vydané, vy ov o i.6-:-~; =?~t~Ft·.l.:;;). Ale ten rozdíl má 
mlsto j nom vzLled .m k i·lovtku jeho pojuůun. b acejtc • to kadři na 

I o v o Bo!{ t rdili, .že jest ).éyo~ T.pGCf~FtXC~ 1 a e lmtolí i nijak tomu pň
svědčiti nechtěli, nnii dopot1iit&li, a\,y ten r ;~.dil k lovn Uor.ímn (lhmccl. 
Tak di Kl m nt Al x. (• 'trom. .) : " ' lovo Otce liehomh-a n1jtk u··n( to, co 
se tiká pro n A n ~, nýbrt j 11t \'ClC7Jevuá momlrost a dobrota Boži "; yril 
Jerus. ( awch. IV.):"" r·, .že J dn roz«'ne jt!dnoJ10B Laj denj st yn, ~lih 
Sl o o }Jřede větmi vilky, nikoli to k r pro n c· «'U o j onc ,, ndncllu 8f 

rozpl$-vá. aniž sl o\ m \.lez podstatný• potl lm(!ló; a Jan :Filip. ( c mumli cr l\· 

tion Vl. 4 .): ,., • srn pfuw:o ati Bohu slovo p ro n šcné, které soh•a SCl 

vypwrtf, hn tl roztllývá." 
a) 1. 2, 4. 
') Srovn. I. 2, G. a 41 6. 
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Ducha svatého, ani Hora, jemuž i Sútér 1 řlkaj(, ale ani Spasitele, 
ač ten byl pti ·el ku pomoci a zpdsobení Matete jejich'! Zdali 
pro to, žeby byli nižšími oněch a tak nehodni jak jmena tak spo· 
I čnosti niónův, či žeby byli lepšími a výboruěj hni? I jak by 
mohli b}1i niž-: ími, jsouce k utvrzeni a napraven( ostatní h vyplo
zeni? epšími pak též nemohou býti nad prvnf a blavnf tvetici~ 
od kterť.ž i vyplozeni jsou; ne bot i ta počltá se k prvé jmenova
nému íslu. 1\Iěli Re tedy i tito k Ple1 ·mě aiór.ův počítati, anebo 
měli i onino niónové u) cti takového pojrnen vánf prázdni býti. 

8. Kdy z tedy vyvrácena j st ta j jich Tfiddtka, jak jsme 
okázalí, 7-e jest neúplná i že nadl ytečná (v takovém zajist6 počtu 
byť i sche méně bud nedostatkem bu nadbytkem chybeno bylo, 
k zavržení do to.či, čim pak vf takto !3), neostojr Lani] jejich njka. 
jak o O mi i tak o Dvan • ctce. Zviklala se pak i ·elá jich ou
stava, když s rozpadl sám j jí zňklad a se v Bythus, t. j. v to 
... o n nt, zHtil. N~chat t dy vyhl tl~ívají si od nyn ~ška jiné dů
vody 1>roč Pán v třidcótém ro(:e ke 1~řtu přišcll a pro dvaná ·tku 
apoštolův a. té, která krvotoketn trpěla, a jinýth věci, o nichž 
marn~ a uarnáhav blouzní. 

Hlava XIII. 
nní řado. smyšleného výplodu aióodv nedá se nijak zastávati. 

1. Že pak první řada. výplodu jejich zavdent hodna. jest, 
dokážeme takto: Pra.vft oni, že z Dythu a z jeho Ennoje vyšel 

u· a APtheia; avěak t sob patrně odporuje. Nebot Tu (Rozum) 
jest hla,•nf a nejvyš ·f téměř prnpoč:ítek a zřídlo veAk~rého myšleni ; 
• nnoja (My lenlm) pak j st všclik" a. o čemkoliv od něho způsobené 

hnutí. :Nelze tedy, aby tis vycbáz I z Bytha a Ennoj ; prnvdě 

1
) Poněvadt. e to pfíjm.í nonalezá J. 2, 4., kdež šestero jmen jeho 

udáv domnJvá e Grnbc, žeby mf.sto ~~c' ml!lo bj•ti .::-:-cxtté'Ó; (Mignc str. 
741.), mt\.m(' vš za. to, že ótércm se zde zove lloros v t émž smyslu jako 
Lytr t , pončvauž fii váěně poja zbo.vil. 

') K jichž t. utvrzE'n f a naprav nf tito ttyii vyplozeni jsou. 
s) ·r. když tl'n počet se z~,·rnbným udánfm nijak se nesrovnáv~ jednou 

j sa malý, j dnou ' lký. 
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podobněji by bylo říci, že Propator a ten Nůs vydali Ennoji jako 
dceru. Nebot nenť 'Ennoja msttkou N\l jak oni tomu chtějí, 

nýbrž Nňs je t otcem Ennoje. Ale jak mohl Nů vyplozen ýti 
od Propatora, an (Nňs] hlavni a první mfsto .zaujímá vnitřního, 

tajemného a n~virlih)lného dojmu, od něhož myšleni po biÍZi a En
noja i Enthymé i· a t mu podobn výkony, kter nejsou něco jinéh 
mimo NQ a, nýhrž, jak jsme prvé rekli, jeho vlastní nějaké, když 
myslit hnutí načkolivťk obrár~né, které dle sv 'ho trvání a roz
šířeni, nikoliv pak dle své změny [rozličnf>] bývá pojm nováno, 
poznáním s končí a s I o ve m pro j e v u j e co zatím mysl v u i t ř 
trvá a vš sn ·bu dot ··ené svobodo a o své moci, jakkoliv tmlvě 
chce, tvoři a pořádá i '·ede? 

2. Ncbot jeho [Rozumu první lmuU o nťčem s1u,je J n no j a 
(Pomyšleni) ; ta jsouc trvalá a rostou · a celou du ';i zaujfn1ajlc, 
slove E nt l1 y m é s i s (Př 1nýšlení}; t~to pak Enthymésis po delší 
dobu j dnÍLu a týmž e obímjíc a je j~ko uvažujíc, ú v a ll o u se jme
nuje; tnto pnk úva1m do .:íi·e rostouc~ st:ivá se ro z vah o u; zvý
šeni pak a rozsil.Žitť. Jmuti té rozvah r jest všestranným [dokonalýruJ 
po my s I e m, jenžto v duclm [rozumu) trvnje ,·el prtiYě Sl o v e11 

[vnitřnim] unzvati se mťlže, a z t ho palt vydúvn se lovo pronešeué 
Lzevnitřni] 1

). Al vše to, c.o posud ř euo, je t jedno a totéž. 
majlc sn'\j počátek v Nňsu, a dle vébo Yzri't tu Lrozli ·nál jmenn 
piijimnjlc. Nebot jako tělo lidské tu mhulým, tu mužným, tu ko
nečně starým dl~ sv 'ho VZt'ŮStu n věku nazýváno bývá, nikoliv pak 
dle změny sv podstaty aniž }n1k dle ujmy těl .sné: tak jest i ono. 
Nebot n. · kdo mysl obrací, o tom i I)řcmýšli · a o čem př~mý~lí. 
o tom i či tú pojem; o ~m pak má pojem, o tom i rozvažuje; 
o čemž pnk rozvm~uje, o tom i my~li soudí; a o č ·m my li soudi, 
to vyslovuje. AJe to v··ed,o, jak j ·me i·ekli, řídi Nl'• · výkony pravil 
Í"ť ·enými ·ám ze ·ebe, ač nevi<liteluý j ·t, vydavaje jako pa1'r k m 
slovo, ale on sám od nilmho vy iau u bývá. 

3. A tak si lze ii. · o 1 i u ech, j ·ouci h přir ze 1osti sl o-

') Ja.kkoli 80 domníváme, že jsme překftW()lD VUty tetO po tihJi smysl 
ev. Ot r, pf o pro n 3asno~:;t lat. •ř kltult\ jt•j tuto tlo ·lovu · kl tl m : ,,ťrimr. 
enitn motio jus d • ahquo cunoia fl.}l})eUntur; perse\'etans antcm ct auctn, t 

univen;am &l>}lrell ntleus aniruam, eutl1ymesi!l vocat u·. ll&c>c autem entbymt>~is 
multum temrwtiii fucicu iu • d lJJ, N. \'dut prubatá, sen& tio numinfltur. Ua 
autem s •usnt.io in multum clilntau cou ·ilium fncta Cf!t • au rm ·utum nutťm et 
mottU! iu mult.um di1ntntus conl'ilii, cogitatioui <'xnminatio: ,1nne ť'tiam iu m nt 
persevtl"nllli 1 vcrl..mm r• ti ~ ·m appdlu.IJjtur; ex tJUO emis.ibili mittitur 
verbulll". 
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žené, z těJa a z duše sestávajice. Kdo v ak praví, že z B o ha vyšla En
noja a z Ennoj N ůs a z těch potom Logos, těm se nejprvé vytýkati 
musí, že o výplodech ne v 1 ast n mluvi; potom pak že vypisují dojmy, 
pocity a hnuti mysli 1 i d s k é , Boha pak zneuznávají, to co u človl>ka 
se vyskybí, než promluv!~ na Otce vš h věci pi-enášejice, o n ruž nad to 
tvrd,, .ze nikomu n tú znám, a jemuž tvoření věta oclpintjí, aby ne yl 
snižen, ač mu pocitúv a poklt>skfl lidských uštědí·uj1ce. Kdyby však 
písma znali, pravdou se poučiti dadoucf; zvědlíli by zajisté, "že Bfih 
není jako lidé, a ž my~lení jeho nejsou jako myslení lidská" (I . 
551 8.) . .Xebof velmi daleký jest Otec vtichomíra v~ech hnutí a pocitův 
u li•H se objevujících; j t jednodu ·hý a n složitý a jnotvarný 1 ) 

a v ck obil v ·krz :\ roven a poůob n, j ·:." v~ecek rozum, \'Šecek 
duc~ všecek smy 1, v~ecek rozmysl v~ecek um, vsecek lucl1, 
v ... ecek zrak, vx ·ek světlo a všecek vramen všeho dobra, jak jenom 
zbožni a bohabojní liJe o Bohu se vyjádřiti mohou. 

4. Al jest i íce a proto nevy lm;;teJný. Dobře totiž a vším 
pritvem lov rozumem vše ob ahujic1m, nl nijak není po
doben rozumu lidskému; a velept·ávě :5lov> s v ě tl ru, ale to světlo 
llic neuí ua ·. mu podo no, a tak ve v; m jiném nelze píil'ovnávati 
Otce všech věcí ke krovuo ·ti li<lské; bývAt ovšem pro hl~ku takto 
j m n o v á n ale my li s uad ty věci vznešenější pro velikost 
svou. Je tJiže dy u lidí rtJZUDl n ývá vyploz n, aniž opou!.tí 
člověk"', IlŮ ·obě [úkon ] ostatní, a'•:-ak hnuti a pocity jeho e zje
vují: mnohťm méně bude tak u Bolla; j nž je t vš ek rozum, 
aby ou ·~·m s od 'ebe odloučil, anebo aby súm jako něco jiného 
ud jincbo kohosi p~ h~zel. 

5. Xebot . kut. ču .-li onen z e e vydal Rozum , j. k oni 
praví, m}..;li se ten, kdo ho vytlal, ' loženým a Je ll):m, aby b)'l 
zvln ·f i Bůh. který jej \'yůnl. zvlňšf pak i Rozum, kte1·ý vy
uan byL itkou-li pak, ž oznm z Ito.wmu. vyuiiu j ·t, roz
timtjí n t·ozdt>luji rozum lložL A1e kam a odkud '1·dún j~ ·t? 
:Kťbot ro s od n koho vytlrivi, mu:.! uo n~jnkélto po<lmět.u vyd~ino 
b 'ti. ~ le ·ož h~·Jo (lfi•;P1 n žli ť .zum floží, J.mm hy dl jich r či 

on•n vyduu byl? I jak veliké bylo to mí~to, by v s b pojnlo 
a obSčlhlo t•ozum oži'? Praví.Ji, že (vyd.m j t] jako pap1 1 k od 

J) imilim •mbrius, b~t~iJZFÝ,~ vlastn : o swjný h dílrcb, t'tde b1 t. j. ž 
v bolsk4! p01lstAtě, lze-U tak říci, jsou licc y ~ůslk)· o~>jeu v jakosti rovny i sobě 
i celku, jako n pt. n vody j dna kapk j t jako dntbú a jako ·cl<· k, n ' lui i dle 
vdik sti že j st každá ~á. .t, JIO lidsku řťč uo, jnko Cl'lek, slovem Dfih jest 
u ·ro~ln 'itdnj•, bllc že i ty čAstky, ter • i .za ~Iubo tť mysli s ~ti (me, vla tnosfmi 
božskými je ~ovoncc, f · ellnotu a stejnosť i totoinosf božak~ byt.no ti splývajt 
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slunce, at okážf, jakož zde pod sluncem jest vzduch }lříjemce, 
a zajisté časem předn "j~i nežli paprslek s~im, že talcé tam jest 
něco, do čeho vydán jest rozum B žl, a o jej pojnlo i dřfve 

nežli on bylo. A pak, jako e nám slunce, z nesmírné dálky I>n
prsky své \'ysilajíc, malitkým býti zdt\, tak bych m i tVl'diti muse]j, 
že PI'Opator mimo sebe a d~ 1 ko od sebe onen ]lap lek vyslal. 
Ale lze-li si cosi 110m ysliti mimo Boha a dalelw od n~bo, karuž 
by vyslal pnprslek vlij ? 

6. ith:ou li pllk. že ncui ''Ydnn m i m o O t c e ale ,. O t i 
samém, tuf předně zbytečno bude ještě říkati. že vyd á n byl; 
ncbot jak byl vydán, když byl v Otci? Vydati totiž j t objevení 
se 1

) vydaného mimo yd•hnjícíbo. Potom kd yžby ten 1 Nůs 1 tak 
\'Yd&tn lJyl, šlo by z toho nutně, že i Logos z uěho po ·luizeje 
v Otci býti musi, a t:ůc i ostatni ýrony Logo y. Již tmk nebudou ne
znati Otce, jsouce v něm, aniž IJaJc ho bude dle postupného vycbft zenf 
nělcterý ménň znáti, poně\·adž v ickni jsou od Otc - tejn objati; a v k 
i vš ho utrpení pro ti a. n llopni udou rovněž všickni, jsouce 
vesměs v 1 uě Otcov~, a nižáduý ne ude v žn iném um n~ ní. 
Nehot Ot c nen1 žádným um n" ntm; l čby fťkli, jalw \ 'C vclik •m 
kruhu menši a v tom opět menší obsažen bývá, anebo jako lwule 
nebo čh·erhrau, tak že i O cc se \':sedl strnu v sol• <lržl lrulm·itý 
nebo čtverhranný n výplod aiónův, tak že každý z nich obl\líčen 
jest od YětAfho nad sebou a men fho pak I> o d sebou obk1Puje, 
a proto prý i ten 1,0 led nf, nejm nš{ j 'a v tí·ťdu a u j\·í · vzdálen 
od Otce , Propatora ani netnal. i~kou-1i tnJ(to, tfm S\'Írnjí s,·ébo 
Bytha v podobu a mez ? i jakož ?.e obkličuje, i jakož že bklfč •u 
jest, nebot n mohou u pi'i:znati , že i mimo nřj je t n co, co jej 
obkličujt>. Nic však mén~ i tak do nekonečna jim bude množiti 
řeč S\'OU o tt~ h obkličujfcícll a obkll c ných, a p .. ll·n e jim ickni 
objeví býti tN y o meze ými. 

7. Potom i ptiznati jirn utle, že je t (Otec ten] bUlT prá.zd n, 
nn bo že ohledem toho, co jest v n~m, všickni a·ovněž účastenství 
budou míti na Otci. Jako kůyž něl{do ve vodě kola zpOsobí, n bo 
jiné bu<f o kro ubl buď čtve1·h rané tlOcloby, yto všechny účasteu~tvf 
budou m1ti na vodě, jnkož i o ve vzduchu se pu obl , nezbytně 
úěasten tví ér na vzduch , i o ' 'e s\· tle, na s\'ětl : tak 1 vši ·kni, 

') ' ak vť\IJ !O sv. tcové vyklt~daj{ po s 16 n í yna Duchu sv. Tak dt 
v rianuH (bom. de ~oeo s pente}: "Což jest to 71p o sl á o j t"? ja ob 

l·ekl : v těle objc il &P a patřen jPst. N ebo po lání ono nť'znatneod. přeji tJ 
z nú ta na la 1 nýbrž r; ne lditel ého bo! tvf v patruou p~Lt mooaC.." 
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kteř1 v něm [Otci] c nacházejí, účastenstv1 ml ti udou na tci, 
aniž pak u nich nevědomost místa má. Nebot kde by pak iiča ten
stvi nn O ~, j naplňujfcím, bylo eč v ~ěm ? Naplnil-li je wak, 
ne ude tam žádné nevědomosti. A tak e rozpnclnou díla j jich 
zrn n ov:inf, i vyvád 'ni hmoty i o tatni budováni věta, o nicht 
pravl, že z v{išně a nevědomo ti vou podstatu moji. Í!kou-li pak. 
že prilzdcn jest [Praotec , dopusU hro1.ného ronhánf, upfrajfce 
d u c h o vn o u jeho podstatu ; nebot jak jest ducho ným ten, který 
ani to n vyplňuje, o jest v něm? 

8. Ale co se ř klo proti vyvedenf Rozumu , platí i proti 
stoupcn :lim Da.'ilidov 'm i pt·oti jiným Gnc)stikňm, od kterých 
i tito 1

) počRtky svých výplodfi přijnli a v prvnf knize překonáni 
jsou. Že pak n ení to, jak jejich .. ú , t. j. Rozum, nejprvé vydán 
byl , nepr vouné a nemožné jest to jsm" pntmP dok~izali. A1e 
vizme' jak j t t.o s <htihými. Praví pak di11e tito tavitcl' 'Pie
rómy, že od téhož vydií ni byli I .. ogos a 7.óe; vykládajíce pa.k vy
dání I .. o~, t. j. ... loYa, dle dojmu, jakým u č 1 o v ěk a vychtízí, při

lhúvaji to Rohu, domnívajíce se, jakoby tim veliliý nález učinili, 
tkou ž' Rozum vydal Slovo, což ovšem v:-ickni vildí, že so 
o človNru dobře tak prnvi ale u l3obu, jenž je t nad v e ky vřci, 
vše k Nrts, všecek Logos, jaJ< j 'me prv povědNi, který ncmá 
nic ani n n d ebou, ani po d s bon, ani nic rozličného ,. sob l', 
ale zcela stejný jcdeu R tentýž z t:iv:í, takové po tnpné ''ychiízPní 
mJ ta ncmá. Jako ten nrchybujfl, kllo prn.vf, že B h jest všecek 
Zl'nk a. ~ccek sluch (ale čim vidí, týmž i sly~f, a čim lyšf, tým~ 
i vidf) : tak i kdo by i·ekl , že Bi'd1 jl'St v ecek roztim n šec k 
lovo, a že p kucl j t rozum, potud je t i slovo, a že i slovem jest 

jeho Nůs tak j tě nedost.'\tečně by o Otci vš ch v cí smýšlel, 
av~al<by slušněji to y1o, nežli u "ch, kt ři zpi'lsob nt vyne enéhn 
slov~t lillského přen:í ~eji nn. vč né ... lovo Boží dávajíce mu počátek 
výplodu a původ jakož i s v é mu lovu. Jak pruc e li i ti bude 
Slovo ožf, či spíše Bííh ám, když je t lovo, od lova Jill .. :kého, 
když bude s tlmto týmž puvodt•m n ř~idem ' rydáno? 

9. hybili pal< i v tom, ž pravf, jakoby byla. Ziíe na šeStém 
místě vyploz na; mHit ji ov~em po. taviti přede v~ mi, p něvndi 
Bůh jest život n nepon šitl'lno t a }lrttvda. A nebyly toho druhu 
v ci vyploz ny řádem sestupným ; nýbd jsou toliko jmena doko
nalosti Božích , veždy se v něm nah~zajfcfch, jakož lid m mo:lno 
a hodno 1>0 louclmti a mluviti o Bohu. Ncbof jm nem "n b 

1
} Valeotinci & jich lAcl Pto1emeov f, o nich!to n. Otec hlavnt! jednli. 
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rozuml se spolu rozum a. slovo a život a neporušitelnost a pravda 
a moudrost a dobrota i ecko tomu podobné. I n~mtiže nikdo 
ffci, feby rozum hyl dříve nežli život, nebot St-lm rozum život jest, 
aniž že by život později hyl nežli rozum, tak aby svrchovaný rozum, 
t. j. Bflh, byl kdy bez života. .Jestliže však {Jravf, ž v Otci by I 
sice život, ale že vydán j t na š tém mistě, aby Slovo ožilo: 
hlt měl vydán býti již mnohem dříve, na čtvl'tém mf tě, aby ožil 
~ůs, či ještě dt1ve přt>d tim spolu s Bythem, aby ožil t n j jich 
Bythu . Nebof k Propatoru píičítati í u a jemu ji za manželku 
dávati a nepiičitati spolu život, nenl-li pak to nade všecku ne-
mysJno t? 

1 . O druhém pak z tě(~hto podtázejícím výplorlu -Jovělm 
a Cfrkve ami otcové jejkh, křivě tak řeěenf .nóstici '), jim od~ 
poruj,, h lá fce e k • vP.mu maj tlru a sob vespolek ~patný h do
dějů spfl11jice a iíknji e, že vhodnější by bylo pro výplod, pon vadž 
pravděpodobno, aby lovo z ~ lověka • pocházelo, a ne ze Slova 
Ůlověk, a že j t "'lovčk dříve nežli lov o , a ten ie je t Dťih 
narle vše ko. - A posud !l), jak jsme it'kli, dohadovali se vše-

• 
1ikých pocitů lid ký ·h i hnuU my li i výplodfi myšlen k i vydá-
vání slov l'odle pravděpodobno ti, ale bťze v.~í pravdě

podobno ti proti Bohu 1baJi. Nebot když to co lidé zakoušejice 
sami na ohě cftlvaj( a JlOznó.vaji, oni pulc k božsk6 b tno ti při

kllídajf : tu s vid i těm, kt ří Boha nezoajf, jakoby pnwdu ml u vili; 
a co tnkto lid ·kými po ity ťozum jich Jontou, n na pátém mistě 
vydání a \)ulod lnva Bo~clm 1..vxaajf, tvrdí, ž~ divným a nevy
slovitelným a hlubokým je -:tě od uikobo nepoznaným tajem tvim 
vyučují, o ni l1ž pr ' siim Pán řek.l Mat. 7, 7.): ,JTINleite a na
leznete" ; [jako y tyl i· kl nby hled li , jak z llythu a igy 
vyšel Ní1s n _ léth ia, a zdali z těch dále jsou LO"Os u Zóe, 
a z těel1 opět AnthrópůS a Ekkl' >ia. 

1) T. Val ntinci, po předn ti Gnó tiky nnnf. o do letlujfdho Sl'O\'n. 
Kolorbnsovo učeol o Prnčlov ku I. 12, 8. 

s) Vllhlíldt'm k hl. 14, 8., jak totiJ z podobnosti lidského myšl uf své 
výrony seatavili. 
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Hlava XJV. 
Že Valentin a stťlupenci jeho zá1dady svého učení od pobanú vzali, jenom 

jmena zm"nivše. 

1. 1\Inoh m pravděpodobněji a pi1hodněji prohlásil se o po
vstínf Y ehomíra. jeden ze starých komických básníkU., Antifanés t), 
ve sv Tbeo•,onii. Ten totiž praví, že z N o c i a Ti c hot y po· 
vstala mě (Cbaos), ze Směsi pak a Noci ~lilek ( ... ros), z toho 
potom Světlo, a z toho konečně pnrní pokolení bohův. Po tě b 
pak přivodí druhé }lokolenf bohův a způsobení světa; potom vy
pravuje, jak od těchto Drubo-boh v lidé vytvořeni jsou. Odtud 
oni yzavše i látku, jakoby přirozeným rozborem ty věci i u my 1ili, 
změniv~e }lOuze j jicb jmen , puvodnf však povstání a zpfisobenf 
všech věc( porlrževše ~ místo No i a Mlčení jmeno\'ali B}'tha. a Sfgn, 
mí to m~si pnk N sa, a mí to 1\Iilka (skrze · něhož, di básník, 
vše ostatní zřlzcno bylo) přitáhli Loga. t!ísto prvnkh a n jvyšších 
bohd utvoři1i si ni•>ny, mí to druhých uvndiíjf pii obenf 1\Iatky vé, 
kte se mimo lerómu st. lo, jmenujíce j druhou Osmic(, od 
které stvotení sv~ta i utvofcnf lidi tak vypravuji jak onen, chlubfce 
sť, teta ne yslo,·itehuí. a neznámá tajemství znají toliko oni sami; 
což e znthn všude na divadlech od bet·cň ll tk N)·mi .. lovy 
měšnň představuje toť oni do vé oustavy přenášejí, ba. týmž 
věcem vyu uj i, jmena toliko měníce. 

2. A tak se jim vytýká, netoliko že háje komiků za své vy
dá\·ajl nJe i že sllfrajl v eliké pnlllovědi, nalezajícl e u tě~ 
kteřl Boha n znajf a filo o fy slovo u; a jako z r zličných, sebe 
~patn~j ích ostřižktl p trou pokryvku si sešívajíce, jemnými fečmi 

J) Poněudž žé.dný básník téhožjmena n složil tb eogon i e (bohorodll), 
núui 1<\.•uardent, aby se črt lo roti věem s ědcctvim ll ó si o d n s, n.n t. Epi
fanius al ntina nápodobitelem Héeiodo\·ým jmenuje. Ale báenfci 6bec a tak 
i divadrlni obírali si ló.tku ze staršfch, a ll iodovo vyp nf rod h6 bylo 
ode dech za J•t"Uvé přljnto. .Možoá. tedy~ !e jmenovaný" Aotifanés nčkterou 

B\'Ou veselohru o tom ph•dm tu !ilož:il. Pravi pnk c o n m, !e se naroclil 
r. 408. pf. Kr., 863 dle jiný h 2QO knsO tli vad húch p nl, 30krát jimi m-

zil a na ostrově Chi u ~emřcl, riku DUJe 74 leta. .lo'~t.IA{dcnt u Mignea 
str. l!>f>2. 

1
) l'Ov o tojf ~ k~ "h)'P ri ", c t v tu vl stu b r di d l-

ofho znt~č-f, avliak i na po ryt ckou povahu Gnósti.lcOv oartil. 
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téměř vyšlvaný plá~tfk si zhotovili. I přetlnášej( učení nové jednak, 
poněvadž je nov · m umlinfm ozdobili ale i st ar é i ničemné, po
něvadž z náhledu znsturalých, ncvěd rno tí a ezbožn ti pá hn ucích 
i)Odšito j st. TaJe T alés ') Milet ký učil, že voda jest původem 
a počátkem všech v i; ale řlci voda a Bythus, je t tu jedno. 
Homér<~) pak bHsnfk ud:ivuJ, že Ókean jest zploditclem b hiiv, 
Thétis pak matkou, což tito na Bytha a lgu přenesli. - A na x i
man cl c r 3) llak okhidn nef mfrný prostor za po· ·ítek vš cl1 věci, 

v němž prý si mě k zplozcrú všeho s~ nnlczá, z kterého pak, ve ·e, 
nesmrrnf svťtové po távaji, což tito opět na Bytha a své nióny 
vykládaji. A n a x a g o ras ") J>nk, .ktcrýž i bezbožcem slov , u il, 
že prý živočichové povst..'\li ze semen s neb na z mi spa lých, 
· ž ni též obrátili na s1m~ :Matky v • prnvfce, že Um emenem 

jsou on i ·a mi; ale Um sami se uůnvaji u lidí rozumných, čím 

JSOU, sem ncm totiž bezbožeckého An.a.,agora. 
3. tín pnk a t1zdn tu svou vzav..;e od D ) mok rit a G) 

1) Th& lé s j eden ze ee<lmi proslavených mudrců řcck)•ch, zcuý l\lile 
tao, nar. r. 040. př. Kr., Zil tedy si, když Žide! po vyvrácení J erusaléma do 
z&Jetí babylon kUto dv d •ni byli. V dn tnu yla nctoliko lůtkou prvotoou, 
nébrz i prvotnou lllL::ioUící silon. 

') ."Ho m · r", známý praotec básník\\ , o jehož živow rnooho á · no, 
alt- m6lo na jisto postaveno jest, tak že se i p bybnje, zdali ho kdy bylo -.i 
n lJylo. - smy I jeho o pftvodu v!cch včcf opaln~e za nov • na~i z\•lMt 
v při dovMú.th vel pokro .. U d by i jinak n ~zoamc i fí příroclozpytcc Oken, 
uče, že v.i-\'očibtvo povstalo, když z moř bulJiinka on z mi vt·žcna a jako zá4 

rodek tetllem o~vem\ byla. Z prvnO...o pnk živoktL že se během v•kd celá 
pří1'0dB vyv.inula. Novějši pnk .zpytstelé clo :'ili son tn u tn, lti!inivšc }lře4:hotl 
od opa- k č l ověku. - Tak ncvčra radlíji v~clikému poActil~mu nesmyslu 

podl"obí, nežli y pra.vdě se poddala. 
3) "Anaximaod~r"t Jlřitel a učc1i 'l'huJétfiv a rodák jel1o, unr. okolo 

r. 611. Jř. J{r., učil, že n smirný n. n mCY.ený pl" tor (•~ ~tpcv) je t bož .. 
skl! bytno ti & pl1vod v eho; byiC pak i ~h tovitel m prvtú mapy a zem •, ul , 
slunečnfch hodin, a p. 

•) "An a x a g o r a a" nar. · r. 500. př. Kr. v T<Jazomť'nách; j o.: i 00 l t 
let vňku svého přišel do Athén, kd 7. 'úkrfllés a Jo~uripitlée i Thukytliů j ho 
.táky byli. Pon ' v&dt \'}'dal knilm "o })ňl·odě potfnajicl 11lo''Y: "o bo:dch 

·ce nevím, zdali jsou či nť'j90n11 , jbyl J)r to z n v ry ;i l1ezbo žnos ti 
( ~t~s:x) žalován a na smrt odsoWGen, a1 pi-i~ui l:'erikleovou :tJvot útěkem zn4 

chránil. ·cný &Jli& jrho byl soudoě spůlť'o. Byl prvnim, jcož tvrdil, žo roznm 
( ·~~~ n tedy 'lne ll v· k , co mj)lrvó mfšcn h, lo, v pohyb u v dl a sp řádal. 
Týmž myslem d.f etoualcncc jeho Jt~picbarmos: "ltozum viili, rozum slylí, rie 
ostatní jest slcpé-blnché.11 

') "n ·mokrit:: rozený ť .Ai1dt\ry (~ij od r. 47- &11 př. h:r.)j st 8\ · m 
učitelem Lcukipp vynálnzce učeni o atom cb. čil totii, i.o j ou v cel(lm 

... 
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a Epikúra 1) sobě ji přizpi\sobili, nebot ti byli prvé již mnoho 
řeči nndě1a1i o prázdnotě a atomech, prohlašujíce že jedno j~st 
jsoucim, druhé pak nejsoucím nazývali. Tak i tito praví 
o tom, co j st v PI rómě, .že jest j oucf1 jako oni o svých atomech 
co však j vně Plerómy, že nemá jsou nos ti, jakož oni o pr:lzd- . 
notě. ebe samy tedy na tom světě, jsouce vně Plerómy, 
v mí to nejsoucno s ti odsoudili. J Jikož pak praví, že tyto věci 
j o u obrazy toJto, c o j es t, opět velmi zřejmě míněn( D é m O· 

k ri to v o a Pl at 6 no v o př doá ťjf. Démokrit totiž první byl, an 
učil, že mnobé a rozmanité utva:řené podoby od v keren tva 
na tento sv t se spustily. Plat !.!) pal- p:r>t předpokládá : hmotu. 
vzor a Doba 3). Ti t tly za o ně ·h příkladem nazvali obdoby onoho 

v~to ém 11rostoru roz~íi·eny drol•ňotmk ' -;ásti-:ky t nt>iil•mu~j"i podstaty. jako 
prášky slune ~ní, jrž nntomy ( částiO!'mi n rozd~1itťlnými) nazval, kter • po
Jétajice semo tamo lllt' piivodni, sol•ě ousaž<'IH~ Jlříuuzn sti spolu s spojují 
a rozltt··ujf, a tak ž • lý s ět i <luš lidské i hohov · JlOvstaJi . .'toupenci j ho 
tuli atomisty. 

1) "Epikúr, s~·n l\eokl .l' , Ath~i1an (otl r. 341-270 pi·. Kr.), učil 
v Athťná. ], v z hracr piijma učení D ~mokritovo o atom h; v mravo ědř , ,iak 
se řídil dl školy Kyrénnjskl- mnj v.a to , .ie rozko · ('ř,:::v+,) j st účel m 
a ílem zh •ota, nčkoliv to tak brub • nemyslil, jako to pozllt'j ~f st upenci jeho 
nf. pi'íliš hrol tě pojnJi. t:irc'l'O o u r.m tl o~ \'čdl-nj . , "bonnm, om m et hu· 
man um fuiss "'. 

2) ,.Pl a. t o", jťdt>n z n<'j.znnmrnitlljšich wn~f1 nctolil{o itccka, a1e i ve-
erébo svčta. Narodil v Ath ··ni\ h r. 428. (427.) př. Kr. Otec lul Arist 'u, 

mntka Pl'riktíoné. Vyučen ve všem nměnf, pro~cd vSccky skoro tchdá! známé 
země, a proslaven i rmulrc:.t\ fm, .ll'lllU~ se od •. (,kmta nnu -;il, i spisy S\'Ými 
z m· 1 r. • (847.) J•i·. Kr. • 3zn11m niti>j"f část oust.n y jeho j st o vj di· 
nách, id<'ách bi~~ . l'í dpoklMnje hytoosf ~~~) jediu pravllivou, }lři· 
cházť na tu yšl ·nku, že v \lU_gi lill ' pi·cs \'Hecku zm tlU di ch ' 'écí utkvěly 

n h ' ají jisté ě ~ué, ncY.mi!nitclué JIQimy ( ~~·l,~r.2), kt.crýmž pak jiné taktéž 
věčné, pouhé o. vu ' 'Y 'i j,•dnotn spojf!né ohrazy (vzory, 1~odoby, í.X,~~-:.~Í":''J-.r.'~) 
odpo ftlají a st~ v tlichto v •roc•jších promť.nli\'j·ch v·cl'c.h jako oti. knuté oka
zují. •ryto v 1 di ny, n<n.ry vš ob<'cné hytno ti jsou to, co j dině ta,·é a sku· 
tečn,• jest ( -:~ avu, c•r:w; č•r.2 ; ! 11ida JlO lu\?.ť ' ( ·l, ky I)Ojmy o tom, co 
krásné, do br . a .Jlmvt! j · ·t; hlll ž t m j110u n čfsln , p mtir jich vz9Jeumý 
jest n(•pochopih·luý; json c•elkcm j <·duo ruc tnk, že oL cncjší ohkli ujl zvltlšt· 
ntti "(. - Z to o n ·, vl'lmi tm "·ní•ho ph•hll:'lltt lze nJc mén tušiti, jak rDO· 

stik(!v výkony i·i l-ýl•lyny a plozt•nť nióni\v v Platimo sonstnvě o vidin A c 
St' zakládai 

1 t n smysl pfšf' • l'yrill (c<lntm n)inn. J. I(.): " ýt čný )avnj 
Pln to pu ocl m Vt' "ki:''I'{'DStva nclaí t\ toto tr • ~ nba, hmotu n vidinu; Dt"lh · cst 
ruu tvúr t•m, hmoto. IHkou, \'i<lina 11 k jt'uné knždé z vyn•<l••ných \'i.•r{ zorl'm. C4 

lrfMUI1 pft-f, IJI' .... tll. 9 



130 II. kn. 14, ~. ó. Ouk., co o púv. a skon. sv ta, o pasit. a nelišnosti čintt liclsk. 

[Démokrita] a vzor [Platónliv] praobrnzy věcí vezdejších 1), změnou 

jmena sami se chlubné vydávajíce za vynálezce a tY'Orce této 
blouznivé smyš1enky. 

4. I co praví, že totiž Tvůrce z hmoty, ana tu by1a, způ
sobil ten svět, již před nimi řekli Anaxagoras a Em dok1's u 

i Plato, jak arci lze souditi, též o ni od 1\latky jejich jsouce na
dechnuti. Že však nutně každá věe v to zase pfťjde, z čeho po
vsta1a, jak oni praví, a že Bůb j t porobcm této nutnosti, tak že 
ani nem'Ože smrtelnému uděliti nesmrtelnosti, anebo porušitelné 
obdařiti neporušitelno tf, nýbrž že jedno knžd · pfecház1 v podobnou 
pi'irozenosti své po{l tatu, tot: přiznávají i St o i k o v é 3), od Stoy 
(loubi) tak řečeni, i všickni [pohanští] básruci a spisovatelé, lloha 
neznají· . I tito v takové též nevěře vězťce, duchovnýru bytostem 
s v é zvláštní místo vykazuji to, které jest uvnitř Pl rómy, du
~vným pak uprostřed, tělesu ~m p~k na zemi; mimo to I>Rk 
tvrdí že B b nic nemuže, nýbrž že každá z t čených byto u v to 
se navrátf, co tétéž jest podstaty. 

5. Že pak učf, jakoby pa it 1 od ,·še.cb ni(ínflv zpll ben 
byl, ani totiž všickni v něj téměř každý Yuj květ složili, nic 
nového tím nepraYí, než co byl již Hés i od o Pan dMe ") básnil. o 

1) Pouěvutl.ž " ursum" Uduého Slllyslu nedá á, -tu s Ilaydťm dt!orsnm . 
1) "En1p dokl s' (od r. 4 30 pr. .) z ohatl·ho t dup šlý .Agri· 

gcnťan. Po vylmánf samovlé.clc Thrasidaia nahíz la se mu kt:\Iovsl <.li\stojnost, 
ale on z lásky k' svollodt} jí po vrhl a. včnova1 se věd:i.m e. hlt\bn ol, -·nuít v, Oťl 
nicbž dvakrát morm.'ou dnu zapudil, j~dn<•u 7.ap <'D ~'mi lu.>anic<'rni dřívi, po
drnhé zavcd ím zdravé vody. čil první dle pythngorsk S fili:oly. že sv t ú.lcži 
ze čtyr l i v U\. ZAštím DC'přátel pozLyv pmn' lidu otl<•hral s do Pcloponn ··su 
a tatll umř 1, ncsJDilj s do vlasti navrátiti. 

~ "S to i k o v ě" sluli stou}\ nci Z n(ma, nuulrcc• po ·hfu-.t~ícfuo z Kittiu, 
tJLě&ta Krctského tmczi r. 3t . a 258. 1,ř, lir.), nc>jprv~ Z~nónci nazváni, pak 
ktl}·ž často k po louclt~ni ř ti svého 11ů tra scházfvali ve vcř "oém PQŮ

loubi (~od) v Athén{t.th, (IDO jmeno dostali a podrželi; jsou pak i ze S\', 

písem, na.imě ze k. ap. 2;oárn.i. ~m, ~e jest jt•lkn B , ač jij lid~ ro1.· 
ličnými jmťny nazývají, týž pak že jest jnkož i lidé nczmčnitclnému ulln 
podroben. toikové Lyli v svllm mrnvouěeuf přisni · na srh • i na jinÍ', a zu... 
at.Avali zavra.!<l{ tú ' snmébo, o i n f hy tlovolt~no '' lo, al V(>) Mli je ja.k 
sku k zvlá. · tnf 11llntn sti. Tak i Zéno, mistr j jich, sruu s hml bla(l m umoi'il 
unťho, jak jini }>mvf, oběsil. 

4
} "Pand ó r a" j c• o první ž uy, kwrou Zeus k potr táni liclf :r.pueo

Liti rozkňzal IIHaistovi, kdy! byl l'rométbe obei'í a n b · uzmu1. UHni tos 
ji utvoiil ze zem~ slzami a f"OC1on zvla7.c.'né, Ubeznou nn pohl cl; obdařil ji 
lidským hlas n , w.oo u, krAsou. I drub)m bobdm se zalfhil , tak !.tl ji 
o y..ivod všemi dary obdaiili. Afrodita B Milo tcnkami tlaln jf laakn.vou t•O.-
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totiž onen praví o této, oni na Spasitele obracejí, uvádějíce jej, 
jakoby byl ode všech obdařen (Pandóros, edar), ano mu každý 
Aión dal, co nejlepšího měl. - čem však o nelišnosti všelikých 
jiclel a jinýcb činttv, tak !e (lomýšl jí, jakoby pro ~lochetnost 
svého rodu ničlmž se naprosto neposkVJ·niti, ať jedí co jed1 a pá~f 
·o páší, - to majf od K y ni k ů v 1), s nimiž j o u jedna cháska. -
I malicherné a vtipkáí'Ské ot..í.zky dle zp sobu Ar i totelova ~ 
v učenf víry uvesti usilujf. 

6. Že pak chtěli tento vesmír ua počty uv ti, to v2.ali od 
Pythago rovců 3). - Nebot ti byli první, kteří čísla za počátek 

vn no f, B úry ovčnčily ji kvetnými věnci, :ř.IinPr a opatřila. ji moudrostí; a1 
Hf'rmés ji dni lež a. lstivou li homctoost (viz dále 21, 2.), konťčně Zeus skřiit, 
v kt r ~ vě<'liké zl lJy a. nd10dy zavřeny lJyly, na.pomínajP, a y ji n otvírala. 
Tak opatřenou Pandóru (V. eobd!U·coou), kázal, aby Ilcrwt!s při v dl 1· Epi
métheovi, bra.tnt Prométheovu. Ačkoliv trnto bratra varťntal, nby ten (]ar ue
}lřijímnl, n •dal si '1 imétbcUH říci. PHjal Paudóru u chot:, a t4 žcnskon zvěda
vosti pw.cna. jsouc a. otcvronc osuc.lnl>u skfíii vy(lUStila. všecky zloby, 1...-t<'ré s • 
on ""kcro člo\·čč.cnstvo l'OZlitly; toliko nt>jisti naděje zťistala na. doč otťvi· oé 
skříně, když uldamA odóra víko co ncjrychl ji, ale pfuc pozdě nzavi'Cla.. 
IIés. Tbcog. 571. ad. 

1
) "K y n i k y" (1ilwv pes) luH stClnp nci Antistbcnovi lJu( oll ~ymnasia. 

Kyno a.rge, kt.lo se cházdi, lmď ll p k ·~ lal da vost i, kterottž nikoho, 
a.ui bohův samých ucuš •tfili, anebo od pes k ý c h o em r a v i\, kter)"'Ili se vy
znamenati naiili, prcl•(w'\jice pravidlo Antisthenovo "dle přiroz nosti žíti." 

'\i)i zaji té, že má b)1i tlovoleno vš cko, .o si přirozený chtf. Udá., byť 
bylo i poiíváoí liůskébo ma a. nebo společné obcováoí s ženami a t. d. Zn~mý( 
j' t z té chá ky iogcnés7 ač "·ěblasný svou moudrostí a. vtipem, a.lc i povržlivý 
·vou dušemi i tělesnou špinavost{. Pro n •st ·dntosf jsou z nich mnoz( zlo
pověstní i muži i ženy. 

2) J akož jest Plato ncj\•)~mluvně' !lfm, tak A1istot lés (od r. 22 
1 ř. lú.) nej(h vtipniij~i a. ucj(lt .cnysln ·tišfm tilosofcm. 'fu zvlMtoosf měl, že 
učně své na dvč třítly rozlouaJ, ráno u~c pří sné vé d c k , odpoledne pa.k 
pop u Já r n ň, odkucl i ua.z :lni json e-:.w-:e:U'..:( a E;t~r:z::tY~!. A li SV. Otcov~ 

• • y 

runi jsou vzorem i tlft til'" i výmJnvno ti, pi-c i sán1 • ltehoř Nu. stýtsk•' , 
že 1.a jeho tloby se "Arlstotdova klamná um •Lost: a Platónova okoodujicf vý
mluvnost v ch·kvi až pNliš rozšířily j:.l.ko rány f'{OO'l ·k\" Tím ohledem SC'J a1 
svon krásu u i· • "o mfru ti v h:idk ch náho:lcns · ch." 

3) Tuto jest na mbitč, a.hychorn (mimo L l , 1. pozn. 1.) Mf ji se o son
~ta.vě l'ytbngorovct\ v.minili. Základu( myšll•okn ~ školy j est: "Všecko j est 
(•{ ·I o," t. j. v k(•r u tvo ut1tolik tll tis cl a jich pomčru k soh ~ j spoř -
1.h\no, lc i b ytnost: všeho na ' ~>Ia so ttV('sti tlú, nebo n v· ' vě · j on 

hrnz) 'ist>l," t. ·. na hlavních vlastnostcchjt',}i lt, l<tc •, j u "H ha a sud a.", 
~ :mklúdaji. n d a jt1ou dClitdod., nl na o sobě ueurčrna, neomczcna 
~:7~·:~'1) slove J'im t l-.i ne určito u dvo 'icl (o~~; <X6pt~:~) a pov~uj St' 

. ' , . 
zn f>l:\l•šr, !t'nskou, rouiau n mntku ·ech Nscl (hmota); I i ·ha. pak, ob l\Jk 

9"' 
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všech věcí považovali, kladouce za základ jich s u d u a I i c b u, 
z kterýchž prý decky v ei smy lné a bezsmyslné pocházejí. I jest 
jim jedno suda] p6,·odem základní látky [bmoty], druhé pak 
licha] myšlení a [pojmové] pod taty, z kterýchžto za klad nich 
počátkfi (sudy a lichy] vše učiněno j st, jako socha z kovu a po
doby. A to oni obrátili na ty věci, které jsou vně Plcrómy. A po
čáth')' myšleni nazývali (Pythagorovci], když my I, nažíc e po
chopiti to, co nejdřív roja1a stránku smyslnou], neustcí.vá, až 
unavena k tomu, co jedno je t a nerozlučit.elné, (ku pojmu] se 
dostane. Pot<itek tedy a základ L~ivel vš ho plozeni jest prý 
j e d n i c e, z které pak povstává d v oj i c e a t roj i c c a č t ve ř i c e 
a pětice i · ch o tatruch L ·ísel] mnohoná obné I>lození. To t 
oni l,nostici] doslovně o své Plerómě a Bythu povídají. Z toho 
pak bledí podloudně uváděti i v-:ecky ty sňatky od jednice po
činajicl, kteréž Marek za svůj mllez chvastavč vyhla1'.uje, jakoby 
si cosi novějšího nnd jin ~ byl vym}· lil, uče, že Pythagorova ~tve· 
řice je t rodi kou a mateři v ech \~cf. 

v sobě ,·!dy pře ~·t jednice (a•1), jest clillícl, Uiiujíci, n v va~uje S(l za il
nější, plodící, muž ký (obdolu dodávajicl) princip, .za otce čis l. - Z tobu 
vyvedli pak svou čtveiici n de :ítku. Dál učili, .ze "všecko jest souhlas,u n to 
netoliko v huuM, ale i ve všemnúru. • m si m ·slili, 2 j t "i stý s ti· e ů ní 
oheň, věemn bo.i..skou, ži't•Otllí sflu dodávaje, jmenujíceje.i 11ohniskcm svčtov)u" 
(~a-:-f~ .1~~;); okolo tob koluje prý jednak tnto onAe zemč, e druhou jť ven
koncem aproti položenou proti.zemi (i'I-;Í/..3-W'I), pnk měeic, slunce, 
{jsouc živrno ze t:ti~uoího olmě), 1,ntero oběžnic, a. nl'b sa stálic. Toto 
desatero Mtnich krubů půs bf 110 eský onen n 1,oůivný sonhla " ti>chto 
kruzi h rodu~ova]i ještě tři místa: "()),:"y.~, nebe stálic, nebo v·~ ohkli
čujíd sti dn( oheň, pak ~..6~1.:.; kt•uby 1,atern oběžnic, n c~~v6;, zemi ovzůu
š(m ji zahalujkim; od ranu k zemi, kd vš n tálosti a změn~· jest podro
beno, ůokon:llosti i cly vfce f. vfc • uLý~ú. - O duši učili, Y.e jest neb sk •bo, 
bolsk ·ho p odu, a v tento svět vúhec a v tělo z IMtě jnlco v něj 6 trťstni 
místo a ž.alář svr~ena a z :vrcna; hřfAn , nle no.pnwib•lné tluA • že nvrieny 
bývnjí k očiš ·nf s ému na jistou Juatšf, tlelší tlobu v r zličn:í. z\"i -ata, nena
tn'8.vite1nt! pak u tartaru ( dsvčU) trestflm. 1\lczi du ·cm i a Uohcm m ·~lili 
si l'ythagorovci množství ůucbův dobrých i zl)T h, kteři podobni jsouce 
pt·C.ški\m sluncC!lim • (lovětli pol ujf, nčkteřl pu.k i tytút prášky .z.o. du • e 
lhlskč považovali. - l\Ir a.vo u k a jl'jich nl'hyla sousta ná., nýbrž "ále~eln. 
z mnohých krútkýcb a rázllýeh pravitl 1 a ~ňkonů tnravnfch, jnl<:ož i předpi rtv 
obnnlnicb. ku )li'. Zllytovárú svčdomi kn!<lodetmf i mo<llitll z(lrlo'\<'<\nf se ně
ktťrých lrrmi a t. )l. Nn. zikhulě toho uč •uf zCslml Pyt.hn orns v Krotónu, 
m stě vclkoi·eckém, mnoř.st\•f stoup<'ncl"tv, 1•od jeho ' '"df'Ilfm sp J m Y.ij ícl 
v jedn m <lom\ ktet)' však ocl luz jet lnou ze z:· vi ti obležen a spálen hyl, 
pH ťemž !lOO t~ch šlechetn)•clt muiu bí uo zahynulo, a ja se tn-nví, i s mio;trcm 
svým. Jiní 11rn (, ?.c sico se l'ytbngorns (ttčkcm UI.ChriÍIIil, ale nicmórw Lrzo 
na to Y bl t ll ntu u veHk ··m vtmu, ml\i 80 až !10 1l't, tiše z mf·el. 

.. 
( 
' 
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7. My však proti nim pravúne toto: Bud v~ickni ti právě 
uvedeni, s kterými, jak do vědčeno j t, to ž tvrdíte, pravdu po
znali anebo nepoznali. Jestliže poznali, zbytel:né bylo přlšti Spa
sitelovo na tento svět. Nebot nač by byl př~el? snad aby znám o u 
pravdu ku poznání přivedl lid m, ktei·i ji znali? J e tliže v~ 
neznali, jak smíte se ' 'Y, totéž s lidmi pmvdy neznajtcími pravice, 
cbvastati, že vy amojedinf mtite svrchované poznání vše b věd, 
které maj i ti, kteří Boha neznají? Opačným t dy významem 
jmenuj( neznalo t pravdy poznán 1m, a dobře to nazývá Pavel 
(1. Tim. 6, 2 .) "novými 1) jmeny křivě tak zvané vědy". :Nebof 
věru nťpmvým shledáno jrjich poznáni. fnwu·li však ne toudně 
mimo to, ž sice lidé pravdy n poznali, ale bud: Máti její b anebo 
plod Otcúv že skrze takové muže, jakož i skrze proroky, taj m vf 
pravdy hlásali, b z vědomi é iúrgova: předně to, co oni pravf, 
nebylo takové, aby tomu nebyl lcaždý porozuměl; nebof i ami ti 
muži věděli, co hlásali, i jich učeníci i nástupci těchto. Pakli buď 
Máti bud })lod pravdu poznali a zvěstovali, a pravdou-li j ·t Otec 
bude pnsitťl dl nich lh~ř m, an řekl ~lat. ll, 27. : "Nikdo 
nezná Otce jedině yn"; neboť byl-li poznán buď od Uatete neb 
od pl du jc•jího. zruš .no j st L.loYOl; nnikdo nezná Otce, j~ilině 

yn" , leč by se řeklo, .žeby ten plod a ta Máti pti\·ě nějaký 

"~i kdo" byl !l). 
. .\ tak po s u d 3) si f'Om 1 vla tnosU lidských a tím, 

ie v~ci podobné přcdnášejf jako velik' počet těch, kteří Boha n -
znají ~), z d tí l o c., že důvocly na pohl d zdánlivými něk ré od tn
huji, pří tahuji j t(m, čemu oni navykli, k řeči o vš m, vykládají 
zplození lova Božího a Života. ba i k výploclf1m Rozumu a Božim 
jnko ku p rocl u pomáhnjíce. o v~ak po tom piijda, to všecko 
beze [ všf] pravd~podobnosti a ez dt1kazu veskrze nalhali. Jak 
litlé, ktetf ohyčejné a k na vnad í vhodné krmě pi-edkl:ída.jí, aby 
některé zviř hytili, tak jim znenihla obyčejnými pokrmy llcbo
tice, až je přijmou, potom pak ·e lnpiv~e přcukl'utně je poutajl 
a ná ilně vlekou, kam ht~jí: t.'\.k i tito zponcnáhla a jemně laho
dn ·mi řečmi přemlouvají e přijoti ř čený výplod, podávají n hodné 

1
) Dle roz li nllho t ní Y. .:x t v orw·1ú~, nová jrnenn, místo ~u o ~c.u·1(cx;, 

pri.\zdnl\, lichá slova., jak nynf fecký text má. 
~) tipná nnr' tk nn známé volo.\ufl•olyfómovo; když ho llysseu ubij 1, 

\'o lul Jll'Ý totiž: O~n~ J.t.~ Y.td·1~1. (Nil!dc mot• ubiji) místo : 'O~~aae:J~ ~ xn(vet. 
tlyss. IX. 4 • 

3) rovn. 3, 1 . pozn. 2. 
4
} T. pohnnttf mnd rcov . 
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a prnvdě nepodobné d111hy jiných výplodd, pravice, že z Loga 
a ze Zóe vyšlo desatero aiónň, z Anthrópa však a Ekklésie dva
nácte, nernajfce toho ani důkazu, ani osvědčeni, ani pravděpodob
nosti, aniž vdbe čeho takového, nýbrž manhn a slepě .htějfce~ 

aby se jim včřilo, že z Loga. a Zóe, dvou aiúnilv vyšli: B) tbios 
a fixis, Agéra.tos a Henó is, Autofyés a Hčdoné, Akinétos a Spl
krasis, Monogen a. Maka.ria. Z Anthrúpa opčt a z Ekklésie, 
dvou aiónův, .že vyšli Paraklétos a Pistis, Patrik a Elpis, IE:!b·ik 
a Agapé, A im\s a Syn ·s~ ·,kkl' jastik a :Mnkmio s, Th lét 
a Sofia 1

). 

9. Strasti pak a blouzn ~ní t •to ofie, a jak v u bezpe í pi1;.;la 
zahynouti, zkoumajíc Otce, jak praví, a jcjf mimo Plcrómu \")"ko
nan '• prá e, i z jnk6bo !lok lesku Svťtotvftl'ce dle nicl1 povst.'ll, [to 
v-:ecko] jsm l]iž] v p"-edešP kniz učeni kacífův vyld:idajice se 
v ·f bedlivo tí vyložili; i že Kristus, jenž prý po těchto po všech 
vyplozen jest a Sotér maji svou pod tatu z tčcb ai6nťi , Jrteťf 
utrpenim [Sofie· zacllváceni jsou 2). Al nutno i nyní jsme ,·zpo· 
menuli t~ch jmen, aby z nich patrná byla nesmyl:iln:i jejicl1 Jež 
a směsice smyšlených n:ízv , .. I s ami jsou na útrž sv)-m ai 'nům 
těmi mnohými jm ny, kdežto po ha n svým tak ře ~eným dvan:lcti 
bohům, které oni též obrazy svých dvan:í ti ai,)nih· míti chtějí 
jtnena dávají k pravdi'S a víře podobná, tak že tyto obrazy mají 
jmena mno em vhodni\jšf a půTodnún význam m k uznamcná1ú 
božstva mocn~ji přivádlíjící 3 ). 

Hlava XV. 
Výplod)' ruónOv žádným důvodem doiGi.zati nelze. 

I. A v:-:ak vraťme se k llrvé i čem~ otáz ch v)1)lode h. 
A tu at nám nejprvé povědí přič inu talcovébo výplodu tě h aión v, 

l) Viz I. 1, 2., kdež i jmena ta vyložena jsou. 
2) ro n. I. 2, ú. 
3) Těch 12 vy ·ích hobil L)·lo : Jopitu a. Juno Vesta, .1\linerva. eres, 

Diana, Venuše, Mars, .Merkur, Nt'ptun, ulkao, Apollo. Jako je }l<>hané v 
iia.tky spojili, Joviše s Junonou, Mars.a s V nu.ěí a t. d., k tinili i Gnostici 

se sv)•mi &it'my, tak h ~ Jé jejich kac:fi'Stv{ bylo směs{ pobao.stTa s JITc. 
atanst.vem. 
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nic nehledí e k tornu, co k tvor tu náležf. Nebot sami praví, že 
nejsou ani pro tvorsh'O způsobeni, nýbrž tvorstvo pro ně; aniž pak 
ie oni j ou nápodobenim věc( vc.zdejších, ale tyto oněch. Jako 
tedy příčinu těchto obrazných věci udávají řkouce, že měsíc má třidcet 
dni pro tř idee t aiónův, a den tlvanácte hodin a rok dvaruícte mě--
ícův opět pro dvanáct e niúuť'lv, ktcíi jsou v Plerómě, a co tomu 

podobného vice blouzni, nuže af n.ím povňdí tu příčinu výplodu 
tě h aiónť'lv, proč takový jest? Proč jest ze všech nejprvé a pra
pflvodně Yydtína s mi c e a nikoliv pětka, n ho trojic , n bo 
sedmice~ ane o co jiným p(Jčtem se omezuje? A proč 2 Loga 
a Z<) vyplo7.eno právě deset aiónův, aniž J>ak buíl vfce bud méně? 
a op t z Anthr pa a kklési proč jest jich dva n á c te, kd žtoby 
i t{tch mohlo bu 1 ,.,ce bud méně býti? 

2. A vešk ra opět Pl róma 11ro · jest ro?.dělena ve tré čá"tek: 
v smici, Desitlcu a Dvan á. tku, a nikoliv v jiný nějaký 
počet? Rozdčlcn1 pak samo tn·oč stalo se ve tři , a nikoliv 
ve čtyry nebo llČt nebo · t n l o některý jiný poč t. ne
hledíce [ nostici] k počtům těm , které se nnlezají ve tvor
stnt (neboť onyno v ci j~ou prý diivěj í, n žli tyto; nelze 
tedy aby neml'ly nťjnký z v Já · tní dt vod, dřívější nežli jest tvot tvo, 
a nijttkž od tvorstva zúvis1ý) a 0\~ m k souhlasu r s ončmi] dobře 
·e hod.í. 

3. Když pak my o tvor s t v u takový (souhlas] udáváme, 
srovnává se to ovšem se souměrnosti onou [ nostikiivl (soum~r

no t ta zajisté vhodná j t věcem tvořeným); - on i v k ne
mohouce žádného zvláštního důvodu udati o tom, co j př cl 
tvorstvem samo od s be dokonalé, u velikou n nbi pi·icházejL 
Nehot nač e dotazuji nás, jako nevědomcův, ohl dně tvorstxa, 
na to jsouc on i tázá11i naproti tomu ohledem své Plerómy, bud 
vypravovati n:ím budou lidské })(>city, anebo sestoupí 1) v rozmluvu 
o souhlasu v tvor tvu, p ~-evr cenč odpovidajice o v~cech p zděj~ich 
místo o věc ch dle vlastního jich učeni dřívějštch. Neboť netážeme 
se jich ani o souhlasu ve t ,. o rs t v u, nniž pak o pocitech lidský b. 
Protože v~ak ji tě jejich 1 e r ó ma, dI e které prý je t tvor tvo 
nApodobeno, jes podoby o m ré a desateré a dvanáct ré, bude 
jim přiznati, že jich Otec ez pří iny a obmyslu Pic ' mu to li
ke ré podoby učinil, a tak tu nestvůru plisouclí Otci, jestliže něco 
ner zumně spáchali. Anebo i·eknou-Ji 011 ' t, ~e Pleróma z obmyslu 

•) o trnnsscendentalné ,.ýje své. 
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Otcova pro tvorstv o tak učiněna byla, aby podstata jeh o dobře 
v souměr uvedena byla : již nebude vydána Pleri>ma sama pro sebe, 
nýbrž pro tvorstvo, dle jehož IJOdoben tvl by obrazem býti m Ja: 
jako socha z lllfny se nedělá pro s be samu, nýbrž lJro sochu, 
kted. e z mědi, nebo zlata n bo stříbra slíti má; i buclet tvo tvo 
lavněj~i n žli Pleróma, je1ikož tato pro ono vyvedena jest. 

Hlava XVI. 
• Yětot \ ·ce bncT sám u so po ·al pt-a vzory tv n\ budoucích, a.n ho Pleróma 
V)"'eclena j st ill obrnzn nějttk ·t.o vy'šíbo rú<lu, a tcu opět illo vyššího t~ tak 

dále cl n ·kon ~'Tln • 

. Nechtějf-li v&lk nijak přitlllstiti, že jsme je u ·v~dčili, jak 
nemohou plíčiuy takového .způ ob nf vé Pl t•ómy u v ·ti, bu~lou 
konečně nuceni vyznati, ie nad ton · Plcrómou jest jin ' j ·t"' řt\d 
duchovnější a mocnřjší, dle kt .rého to. j<•ji ·h leróma obdo na 
byla. eboe jestliže S v ě tot v ť1 r cc tvor~ t v o n zpii.sobil ul 
vlastního ze sebe pojatého vzoru 1 nýbrž tlle vzoru vccí vy~ších 
jak pnk t n jejich y t hu s v té p době tu Pl rťnnu zpt\ obil? 
n b o d k u d vzal obdobu toho, o pře tl u f učinil no j t. Ne ot 
o :Bobu větotvi'trc· to míněni sbtti musí, že o své moci a . úm 
ze b pojal vzor k způsoben ' světa; anebo, bychornt i od toho 
upustili vždy bude nutno bizat i se, odkud ten, kb~rý nad nhn jest, 
vzal IJodoby tčch v~d, k ré u y·in ny jsou, kolik j ·t tnkových 
zpt\sobení n jak rl jest poclstnta toho v~oru ? Mohl-li v ·ak Bytlm 
sám od sebe takovou Pler óm u učiniti, 11roč pak by b •lo ncmožno 

v totvňrci takový svět od s samého zpii obiti? J t-li tedy 
opět tvorstvo obrazem oněch [vy~ ich věd] což pal· nulí, ab ·chom 
i ony pokládnli zn obrazy jiných [je ·tf ''Y~ ~~ b a tyto vy:·~í opřt 
za obrazy j iných, n tak v n kon né obrazy obrazl e zabrali ? 

2. Jakož i n asilidovi pi"ihodilo 1 n .,koliv nni tím prnv(ty 
nedo tíhl domnívaje ·e, ž nes .. Unou řn lou hkov • h plodl1, 
které plod z plodu pov tnly, vši n :;mize njlln, kdyí. prohlásil, 
žČ povstalo 365 nebe · po sobč, jedno dle podob druh •ho, 
a to že zna ( (l čt m dní je n ho roku, ja j mc 1n·v ~ 1) 11 v -
děli , a. nad nimi Mocno f. kt rouž "Bezejmctlllým 11 nnzýv:\ji se zvlá
~tnfm zřízen'm; ale ani tal' o neu"' 1 oné n nnzo. b t otáže-

(• ro n. I. 24, 3. 
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me-li se ho, odkud má svňj vzor to nebe, které vš~ka převyšuje, 
dle kterého pak, jak prtnrí, ostatní způsobena byla ? řekne, že dle 
zř1zenf téhož Bezejmenného· a dále buď řekne, že Bezejmenný je 
sám od sebe učinil, anebo nucen bude připustiti , že jest i nad 
on u je ·tě jiná moc, od které ten jeho Bezejmenný vzal toliký vzpr 
těch v~cf, které podle něho jsou. 

3. Oč tedy jistější a rozumnťj l jest, hned z p čátku prav<lu 
vyznati, že Bůh ten, ktetýž vět stvořil, jest jediný Dub, aniž pak 
jest jiného oba mimo něj, kterýž i ám od sebe vt.alt>o<lobu a vzor 
v ho, co učiněno je t, nežli }}O bezbožném a nekonečném blou
znění z unavení pak nutné ptec myslí u táti na jednom a přiznati, 
že z n ho utvaření [ v~h J vě f po "•lo? 

4. Nebot c n á ln V nlentinovi stoupenci vyt)~knjí i'·kouce, že 
v dolejší edmici tl'váme aaůž mys1í se vzh ru povznášíme a vyš ·fch 
věcí chápáme, t>Ončvndž obludné blouznění jejich nepťijímáme 
z téhož j e a my obviňuji Da ilidovci, jako by o n i, v nižším toliko 
JH1l toru se točf.cenž k první a d1·uhé O mici, bludněsedomnf
vali, že po tiitlceti aiúnech ihned nalezli Otce nade všecky věcj 
vznešen ~ho, nepátmjíce mysli po Plerúmč nad 365 nebe y , což 
je t vice nežli 1 :.t a ·tyřidcet O~mi . Ale ty, by mohl snaduo k(lo i 
pr:vem kimti, vymysle si 438 nebes n bo aUmtv, pon vadž tolik 
hodin obsahují dni celéha roku. Kdyiby ptk n 'kdo j~tě k tomu 
obral hodiny no cf a 1 očet ončcb zdvojná obnil, domnfvRje se te 
\')·myslil veliké množství Osmic, a nesčíslný chumel aiúnů k Otci 
nade vš cky v ci svrcbovan ~mu, mohl by se tak n n d e v š e c k y 
dokonaler:tm považovati i v š e c k y viniti, že o ni k výsosti 
a množství jeh o domnělý ·h nebes a aiónův u do pěli, ný rž urntllé
vajice bmt na v c ch nízkých anebo v pro třellku utkvěli. 

Hlava XVII. 
Zkonmú, jakým zpnsobcm v Illoztni jsou aiónové, a <.loka.;mjf', ž n ostoji, ne 
se jakkoliv ur ujei i že slitn Nfis (Rozum) n Otce clle učeni kaciřův n v·do

mo t( postiiPni jsou. 

1. ron vadž tedy zříz nf ceP jejich Plerómy zvláště pal· 
v pnnf jeji Osmici takové odporné nesmysly ob nhuje 1), rozhled· 

I Podle cteo( nhAbf>ntit! u j emuž přcdnose cl, ti h I p cd .,hnh otea". 
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něme se i po ostatním, t:ížíce se za příčinou jejich nerozumu i tn y 
po tom co neni; ale i toto činíme z potřeby, maj{ce jednak sobě 
to za úkol svěřeno a cbtějtce, aby v~ic1mi lidé ku poznání pravdy 
p1išli ; a poněvadž ty sám jsi žádal, abychom ti podali hojnou, ba 
,·eškeru zbrala, kterou bys je poraziti mohl. 

2. Tažme tedy, jak ostatní aiónové vyplozeni yli ~ Zdali 
\"fl spojeni s tím, který j vydal, jako (vycházejí] od slunce pa
pr ky, či ú inně a odděleně 1), tak žeby byl každý z nich s:ím 
o sobě a svou vlastní podobu mčl, jal\o Lpochózi] od človčka člov~•k 
a od zvířete Z\liře? či jako kJfčenim, jako od stromu (vyrážejí] 
Yěh·e? A zdali té též j o u podstaty s svými pťivod i, ·i vou :pod4 

sta tu od jiné podstaty vzali . A jsou~ li na jednou yyplozeni, tak 
že obě j. ou oudo bní , či dl jak ho. pořádlm, tak že n kteří 
z nich jsou stat-š~ ji ni pak mladší? A jsou-Ji jednoduší, jednotv&uni, 
obě Y ·krz rO\'llÍ a podobni, jako duchoY • a větla vyplozeni, či 

složeni, rozdilui a dle údi1v sobě nepQdobni ? 
3. Než jestliže účinně a svým zvláštním zploze1úm každý 

z uich způ ben byl, jako u lidi b 'vú: bud budou plozen · Otcovi 
s Otcem tétéž pOd!Staty a svému zploditeJi podobni ; anebo zjevi-li 
se nestejnými, nutno připustiti, ž jiné pod tnty jsou. A jsou-li plo
zcnci Ot ·ovi podobni zploditeli vému, setrvají b z Utl'Ilen(, jakož 
jest jich zploditel; ukáži-li se býti podst..1.ty jiné, utrpeni schopné 
- o d k u d taková nepodobná J?~dstata v Plerómě neporušitelné? 
.Mimo to bude i my liti si každého sama o sob~, odloučena od 
druhého, jal\O jsou lidé, a nesloučena, jednoho s druhým ne-

pojena, nýbri každčho ve svém zvláštním útvaru a určitém obme
zení velikosti a míře zpňso tma ; ale to j ou v1astno ti tčla, nilwliv 
pak ducha. A tak nenazýv ~tež déle duchovnou tu Plerómu, aniž 

b . du l1ovnými, jelikož niónové vMi jako lidé tam sedi u Otce 
bodujíce a tím dokazujfce, žct on jest tétéž podoby, v jak~ž se ob
jevuj( zplozenci jeho. 

4. Pocb:izeji-li pak niúnové od Loga, jak o s vět 1 a rozžžat:í 
od světla, Logos pak od Ndsa a Nfis od Bytha, tak jako na př. 
·vfce od f : tu nad budou se rdzniti od sebe zrozen(m a ve
likosti, ale jsouc tétéž podstaty s pů odcem vyplozeni . vého, 
trvají bud v i c k ni bez utrp nf, anebo bude utrpení účnst u i O t c 
jejich. Ne t svice později rod.žatá n bud miti jiného světla, nPžli 

•) H yd s domnlvá, !eby snlld latinské ,.pBttilitcr" odpovidnlo f t'~mu 
yc.vv-r,t~~w~ , což by pa.k bylo ,.porodně", a dobře l1y to svl.'<Pilo tomu, co se 
ch\1 (' Jlr ví. 
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to, co prvé bylo; i splynou pak světla jejich [svící] v jedno spo
jena v pdvodni jednotu a stanou se j e dní m světlem, jaké bylo 
z počátku. A však na. světle nelze znamenati, které by bylo mladší 
a které starší (neboť celé je tj dno svétlo), nniž pak na svící h, které 
světlo přijaly (ohledem pod~<tty látky mají zajisté tentýž čas [stálí], 

oženy jsouce z téže hmoty): n 'brž bt jest rozdíl toliko co -do 
rozžžetí. poněvadt jedna před malou ch,·iJkou, druhá pak nyní prá,-~ 
-ozžžata byla. . 

6. Polu•oma t dy toho utrpen( co do n vědomosti buď při
padne ~ovněž elé j jich Plen)mě, poněvadž jsou vM kni ž pod
staty i sám rropator ji h bude tou n vědomosti postižen, t. j. sám 
nebude Y d ti o obě; aneb o všecka svčtla která j ou v PJerómě 
budou utrpení pro ta a ne chopnn. Od ku jet tedy to utrpeni 
mladšlho ai•tna když Otcovo SYětlo je t pfi vod m všech světel, 

mno hou přirozeně žádného utrp ní nejsouc schopno? A jak 
mi'tže býti nčktcrý z aiúnih- bu cl mla~· i bud' tarší, když je t j e dno 
v~StJo c 1 é Jerúmy? A kdyby je někdo h v čz dam i nazyaJ, 
nicméně v-:ickni okáif tétéž pi'irozenosti účnstnými ýti. Neboť 
jťstliže "s hvčzrla. od hvčzdy Jiší s tkvělo tí" (L Kor. 15, 41.), 
není to ani vzhledem k jako ti ani k pod bttě, dle které nťco 

utrpení schopno aneb n chop no je t; nýbrž bud jsou všickni, j li
kož z otcovského sv~tln.1•ochnzcji, přirozeně ubll n· všeho neschopní 
a pro ti i nezměnit lui, anebo všickni spolu s otcovským světlem 
utrpení a změnám por~ nf podrobeni. 

6. Tnktéž bude zavll'ati, byť i řekli, .že 1. Lo•"a poš)o vyplo
zení aiúnftv, jako ze tromu [vytiž jíJ větve, poněvadž Logo z Otce 
jťjicb zploz n jest; nebot se shle<Livaj{ ýti v ·ickni tétéž podstaty 
s Ot m, a toliko veliko ti, niko1iv pak přirozenosti od seb roz
dJlní, a doplúujfce veliko t Otcovu, jako pt ty d plňujf ruku. Na
lezá-Ji se tedy Otec v ntrpeni a nev domosti, jest tak i s aióny 
z něho pochúzejf ·hni. J · t-li v ak bezbozno tJ, Otci všech včc1 
přičítati nevčdomost a utrp nJ, jak potom srn Ji !i i , žehy od 
nťho byl vyplozen trj>icí aiún? a Bozf Moudrosti samé ta .. 
kovou b zbožnos příčí tajíce '), jak s mohou je" tě zbožný mi 
nazývati? 

7. Kdyl1 však řekli, fe jich aiónové takov~ vycházenl mají 
jako paprsky od I unce: j o u vši kni j dné pod. ta ty a z je-

') B z bolno f a tu n přičítá. ofii ('Bot{ Moudrosti), nybri kaclřttm, 
1.-teH ji od noh dlučovali a z "nevědomosti" ji vinili; ačkoli\• 1\{oudros(, od 
Hohn ee odloučiv§~ h cz božnon privcm slouti mtUe. 
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dnoho [zřidla.], budou bucl mckni i s pfivodem, který je vyda' 
utl'pení schopni, anebo v~ickni bez utrpe nf eb-vajf. Nemohou za· 
jisté tvrditi, žehy pH takovém původu byli n ktei'i utrpenl neschopni, 
někteří pak schopni. Ítkou-li tedy, že všickni jsou utrpenf neschopni, 
sami své učeni porážPji; nebot jak mohl trpěti aión nejmlad i, 
když všickni byli utrpeni neschopní 1 Praví-li však, že vširkni 
toho utrpení byli úč:lstni, jakož se n kteři od,·ažuji říc~ poněvadž 
pr' Logem počnouc na Sofii pi'-e~Ho 1) : týmž právě, že utrpcn( to 
na Loga, jenž jest i O.s Propatorův, zpět potahují, osvědčeni budou, 
jak připouštějf, le i tento Nl1s PropatorO.v i O c sám v utrpení 
se octli. Nebot Otec v ech n~ní, jakož jsme již okil~ali, jako jest 
složený nějaký živo "•ich, něco jiného nťŽ N ú '\ nýbrž Niis jest Otec, 
a Otec jest Nůs. I nelze tedy, aby Logos od něho vycházejici, 
a tlm méně i ůs sám j Lo s ne yl dokonalým a všeho utrpení 
prostým; a takt~ i výronové z nčho po lí, j ouce tkž podstaty, 
jakéž on sám, aby neb li dokonali a . utrpení neschopni, a nese
trvali vžtly stejn{ s Um, který je vyclal. 

s. I nemohl tedy Logos, jsa třetím v řadě zplozen ·u v, nevědom 
b ~ti Otce S\'ého, jak oni učí· nebo to snad lz • považovati .za 
pravd~ podobn '• u narozencii lidských, ponevadž tu mnohdy ditky 
neznajt svých rodičův !.1), u Loga však Otcova jest to naprosto ne
možno. Nebot pozmívú-li, jsouc v Otci, toho, v kterém je t, t. j. 
sebe samého, není mu neznám L Otc ] ; a vyplozenci jeho, j ou 
"silami jeho i stále vůkol n ~ho," n budou neznati toho, kter . .' je 
vydal, jakož ani paprsky slw' · . N hodí se tedy pro 'ofii no ž f, 
v Plerómě jsouc{ a od ta k o v é h o původu pocházející , a Ly 
v utrpení byla upatUa a rokovou nevědomosti byla postižena. Ovšemf 
pak to možná je t, aby moudrosf V a I n t (no v a. j oucí púv du 
<1 á b e I s k é ho u všehké vášni se o ítnla a propastné ovoce n včdom sti 
vy<Mvaln. Nebof když sami to do vcdčuji o té sv~ Matce, řkouCtl, 
že jest plodem zbloudilého aióna, tuf již netřeba l>•Ítrati }>O přičinť., 

proč syno\'é takové 1\fateí-e vždy v prohlubni uevčtlomosti tonou. 
9. 1\fimo tento (troji) ýplyn nemohou ž<ídnťho jinél10 uthtti. 

jak aspofl já nahlížím ; avšak n • zmtli jsme, aby oni auů 
byli nám n~jaký jiný zvláštní zpfisob výtllynu uúati mohli , a · 
j ·me o těch zp v obe b mn ho dota.zi'1 s nimi měli. To v~ak 

jediné praví, že vydán byl každý z ni h a toUko toh poznal, 

l) Srovn. I. 2, 2. 
') i o slově lidském to mnobtly plnu, které nic ne vf o roditi s ,•ém 

- o rozumu. 
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který j j vydal, roho však, kter' před ním by1, že nepoznal. Avšak 
dále se nespouštějí s vysvětlením, j a k zptlsobcni byli , anebo jak 
možná, aby něco takového duchovných byů> ti se stalo. Nebot 
at se obmtí kAmkoliv, vldy se zapl tou, proti pravému rozumu 
pravdy se minouce, b\k až i řeknou že to lov o, kteréž Niis 
Propa.tora j jich vydal, v zmen enf vydáno je t (neboť od doko
nalého Bytha dokonale vyd1n ~ .L ds již prý nebyl s to, aby s v ůj 
plod dokonalým učinil, nýbrž lepým ohledem na poznání a ve
likosť Otce; a pasitel prý obraz ta.jem tví tol1o obíza1 na tom 
1 mlád nci 1, který byl slepým od narozeni: "ta k slepým jest od 
:Mon g na vyd~n t u ai 'n" t. j. ncv domosť), nev"'domost a slepotu 
lžiYě přisuzujice lovu Božímu, dle nich na dn1hém místě od Pro
patora vydanému. ó podh'U hodní mudrá.ci 1 zkoumáte nevyzpytatelné 
výsosti neznamého Otce a '·ypravujete tajemstvf v ecka nebesa 
převyšující, "ve která and lé patřiti si .žádajt" (I. Petl'. 1, 12.) 
nbyste poznali, že Nůs Otce, všecky ěci převy ujíctho, vydal lovo, 
lep je vydnl, t. j. n znající tce, kterýž je vytlall 

1 . A jak možná, vy rozwnu pnízdni mudráci! aby N Os 
tdiv, ba tec sám, jsa Nus a ve v em dokonalý, svého Loc:-a 

jako slepého aióna byl vy aJ, moha ním ihned poznáni Otce vy
dati? Jako pravite, že Kristus, ač později po jiných zplozen', do
konalý vydán j ~ tak měl tím spi ogos, sta~í jsa v~k m, dokonalý 
a nikoliv sl l'Ý "Yplozen býti od Tdsa, aniž pak vyploditi s 1 e
J> j š i j e š t ait)ny, nežli byl sám , až pak v a~ e ofia ú p 1 ně 
a vždy s 1 e pá ta.ko,1ou zp ustu v'~elikýcb zlob porodi . A toho 
n~těstí pi'·íčinou jest v!iš Otec; neboť vy pravfte, že velikost 
a mocnost Otcova příčinami jRou ne\• lom .i, připodobi'mjf jej 
pro asti a dávajíce mu jmeno: Bezejmenný Otec. Když pak nevě
domost jest zlem, a vy stanovíte, že všecka zla z nf vykvetla, 
a pravfte, ~e přičinou jejf j t v likost a mocnost Otcova, tím jej 
vyl1la uj te býti pii!:iobitel m všeJikťho] zla. Vy totiž pravite píičinou 
býti zla to, že nemohla ona ( ofial patřiti clikosti jeho. .J tliže 
pak Ot •c od p č{ tlm nebyl to , aby s b zj vil těm, kteří od 
nřbo Z}1Ůsobeni b)·li, nemohl obviňován býti, kdo ncmobl nevědo
mo ti zbaviti ty, ktei'í po n~m j ou. Mohl-li v:-:ak po z děj i ne
v d mo ť ruun m v típ nou a o tupem plozeni rozmnoženou, kdyby 
byl chtčl , OLlsll'nniti , tím m~u~ jt měl dopo~těti d i' i ve když ji 
j ":t ani nebylo, kdyby hyl cbtťl. 

ll. Pon~vadž tedy, když b t č 1, 11ozruín byl netoliko od 
Aióm , al i otl lidi, k ří v posledn( 1 dobách žili, z poMtku ak 
nebyl poznán, že poznán býti ne bt;-.1: tut dl fečt v ich pftčinou 



142 JI. lm. 18, 1. Mourlro t oemůže býti nemoutlní, aniž pro nemoudrost trpěti . . 
nevědomo ti jest v ů 1 e Otcova. N cbot věděl-li , že se budoucně 
tak stane, proč pak ncpřckazil té nev~.domosti jejich dři ve , než 
povstala, nežli aby potom jako z ~alu ji napravoval, vydada 
Krista? Nebot to poznitni 1), které Kristem způsobil v~ecbněm, mohl 
mnob m dřfve zpdsobiti Logem, an pnorozencem byl Mono"'enovým 2

) . 

Aneb chtěl-li pf e d vid aj e, aby se toto stalo • tehdy neusL'ile 
trvají dila nevčdomosti. o.niž kdy pominou 3). .Tebot co z vule 
vašeho Propatora zpnsobeno jest, tomu trvati Jest v i\ 1 i toho, 
který chtěl ; anebo nůne-li toto , mine s t1m i vůle toho, který 
chtěl, aby to jsoucnost mělo. Neboť prQ jaké poučení spokojili 
se aiónové a dosáhli toho dokonalého pozná fl{ , že tec n do tjži
telný a nepocbopitelný jest? A však to poznáni prvé již míti mohli, 
nežli v utrpení upadli; neboť velikost )tcova o nic · by nebyla 
umenšena bývnla, kdyžby oni byli od počátku věděli, že neposti
žitelný a nepochopitelný jest Otec. Nebof když pro nťJimírnou 

velikost svou nebyl poznán, mělt i 'p1·o nesmirnou I á..s k u von 
bez utrpení zachovati ty, kteří z nčho se zrodili, pon vadž by to 
nic nebylo škodilo , alebrž více pro pělo , aby byli hned z počátku 
poznali, ~e nepostižitelný a nepochopitelný jest Otec. 

Hlava XVIII. 
Soti (:\londr t) llemohla. býti" nevěd D'l stit.. anii ~koumajic Ot c n co trp ~ti 
nn lJo v n lJczp ~, p :ijíti ; j ejí Enthymé i (lAdo tivost) ncn1ohla se od ní od

loučiti, tím pak ml!nú své vlastni pocity míti, 

1. Ale nenf-li pak to po šetilo f říci, že i Sofia jeho 
upadla v nevědomost a v slabost i v utrpení ? Tyto vě i j sou zn.
jisté Sofie daleké a ji odporné; avšak nej . o u ani. vlnstno tmi 
j jf.mi. Nebot kde není a.ni pře~vídánl ani známo ti pro~pěchu, 
tam nenf Sofie. Nuže tedy necht nejmenuji dtUe Sofii trpfcim 
aiónem, nýbrž at nechají bud toho názvu anebo toho utrpení. 
Aniž pak svou Plc1·ómu jmenujte cdou dncllmmou, j estliže v nf 

') Že ho t. tlozna.ti llelze. 
2) Z Propa.tora byl .M nogen , z toho Logo a. z t ho Kristus. Yiz I. 

1, • a 2, 6. 
1) Dle nábloou Hnostikfi, že nemdže, co polllfjitclno jest, pocb{,zctl d 

Boha. Srovn. 8, 2. 
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trval tento aión v tolikém utrpení. N ebot toho neru schopna 
ani statná d u š e, tím pak mťně d u c h o vn A podstata. 

® Ale jak mohla opět její rillthymésis, provázejfc Ufrp4!JÚ to, 
odloučiti se od nf? Neboť Enthymési dlužno si mysliti na n ě kom, 
ale sama o sobě býti nemůže nikdy. Zlé zajisté pohnuti odstran "'no a 
uduš no bývtt pohnutím dobrým, jako nemoc zdravím. Nebot které 
to byJo hnutí před jejím utrpením ? Touha. poznati Otce & patfiti 
velikost jeho. O čem pak po t o m se ptesvědčila, že oz dra věl a? 
Že Otec jest nepoehopitelný a nepostižitelný. Nebylo to t dy pro-
pě no, že chtěla poznati Otce, a proto i to (jejf] rozčilení ; ale 

když uvěřila, že nepochopitelný jest Otec, ozdravěla. Ale sám Nůs 
hl daje Otce pi·estal, jak oni pravi, hledllti, poznav, že Otec jest 
ncpostižitelný. 

3. Jak tedy mohla Enthymésis sama o s o ě tlojmy vnfm, ti, 
které samy jsou jc"ími pocity? Pocit zajisté jest v n ěkom, ale 
sám o so ě nemiižc ani b~ti ani trvati. ~ To však nenf toliko 
nemožno, ale odporuje ťž slovu Páně, an di ()lat. 7, 7.) : "Hle
d jte a naleznete ! " eboť P án činí s v ~ učeníky dokonalými tťm, 
když by Otce hledali a nalezli ; ale jejich vyšší Kri tus tlm, že 
aitmum přikázal, aby ne hI e d a 1 i tce, namlonvaje jim, že byt 
i ~be víc se namáhali, ho ne nal ezno u. Tím je k dokona
losti píi cdl. i sice e be za dokonalé považují, protože, jak 
praví, na 1 z 1 i svého Bytha, a.iúoy pak proto, poněvadž si namluviti 
dali, ie jest ne postih I ý, jejž hledali. 

4. Ačkoliv tedy ta Enthymésis bez toho aióna nemohla swna 
o sobě osmti, orů přes to muohem větší lež pí-edkládnjí o jejím 
utrpen1, opět toto zvlášť odděluj( a pravf · , to ž je t bmotn:i 
podstata. Jakoby Rl h m.byl v" tl o, a nebylo jeho lova k osvěd
čeni a 11oraženi jejich ničemnosti. ebot ten aión zajisté co c.itil, 
tof i trp I, a co trpěl, tot i (til; a jeho Enthym~sis nebyla. dl 
nich nic jiného, než v{tšeň toužíclbo pochopiti nepochopit lnéh ; 
n ta vá cň byla 'nthymésis, neboť po nemožném zatoužila [ ofia] . 
• lak medlc mohly pocit a utrpení o<l Enthymé e odlou . ny býti 
a tak podstatou t<llik6 hmoty se státi, když ~thymésis tSuma jest 
pocit a po it E.ntbymésis. Nelze tedy. ab Enthymésis ostála mimo 
n.h1na, aniž pnk po i ty mimo Entbymčsi samy o sobě; a tak se 
učeni jcji ·h opH rozpadává. 

6. Ale jnk pak se ten aión odloučil 'f a jak trpěl? zvlášt jsa 
jedné a též po taty jako Pie · rua. leróma J>ak jsouc 'elá z Otce? 
Neboť co j t podobn~, neb 'vá v podobném v nivec obrtíceno, 
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aniž upadne v nebezpečí, že zahyne, nýbrž Um více potrvá a vzroste, 
jakož oheň v ohni a vzduch ve vzduchu a voda ve vodě; ale co 
jest sobě protivné, trpl odporným 1. bývá porušeno a zničeno. 

A tak byl-li onen výplynem světla, nic neměl trpěti, aniž v jaké 
nebezp~í upadnouti v podobném světle, nýbrž tím vfce se zastkvěti 
a ' 'zmoci jnko dťn sluncem; vždyt jmenují oni Bythn obrazem 

ého Otce 1
). Živokové sobě cizí a nezvyklí a přirozeno ti protivné 

octnou se vespolnč ,. nebrzpečí a záhubě; kt H však jsou na sebe 
ZV)' klf a sobě ph1mzní, v žádn • nebezpečí neupadnou Jlospolu 
jsouce nýbrž zachovají se ve zdravi a pii životě. A tak kdyby 
ten aión, jsa též podstaty jako celá Pleróma, byl z nčlto [Bytho.] 
vyšel, nikdy by nebyl ub·pě1 zrn ny niú1tlné, mezi Jlodobnými u. na 
Sebe Z\f)'k] Ui trvaje, duchovný mezi ducbovnými. ebot bázeň 
a strach a utrpenf a zabynuU R v ci podobné mohou snnd povstati 
u bytosti vezd jšicb a tResných od protivných; ale u bytostí 
duchovný b, \ 'C světle &1Jaji ím se n,aclu1zejí fch, takov n hody již 
místa nemnjf. Já pak tuším, že oni vému aiónu 11i'isoudili povahu 

milovníka zavrženého~' jak jej b:1suik l\lenander ~) líčí. Neboť ti, 
ktei'í si takov věci •ymysliJi, m li piše na paměti pojem a smý
šlení člověka n · fastně milujícího, nežli pojem bytosti duchovné 
n božské. 

6. limo to pak i touh~ ta, otce dokonalého vyhl dati 
a s nim se spojiti i jej llOCbOJ>Íti tlemobla 11ůsobiti ani nevřdo
mosti ani utrpení, zvl11šf pak u nióna duchovo ho, nýbrž spfše 
dokonal~sť a bť.zestr,tstnos a pravdu. N bof oni sami, ač ·sou 
lidé, maj ice touhu }lO tom, který pře d nimi j st a téměř již 
pocbopujfcc toho dokonal•ho a v jeh o pozn án 1 e orJtBjf e, 
nedi o sobě, žeby byli v trapném ustrnutí, nýbd spíše v poznání 
a po bOJ) ni pravd • ami zajisté vraví, že pa itel pro t.o uče
nfkihn svým v \11 tka: "lllcd jt a nalezu te ! " aby rý hle<lali 
toho, kt rébo i a m i svou tonželmosU smyslili, nad e 1\ůrce 
\' ech vč f vznešeného a nevy lovitclnélto Bytha; o sobě pak 

') T. j. 6.e, ld růl p lle I. 4, 1. hyla spolu rnntkou i tcem, a v č. 
oAs1ed. za děda Ynlentíncf1 se vydl\ ·á. 

') M cD a n der, nt>jznnmenlb·jěť básník novejM ~ cké k medie, rottilý 
AtlJ ·i'ulo, v hni ui· oý a d bře ·y l,o,·nný (od • 324.-272 př. l(r.). Z · •ho 
mpohých ("icc n ž 100) Jmsd ni se nám nedostalo Iee ťtryl'ky n l'i'<'prncovanó kusy 
latin od Tert'ntia a l'lnntn.. '<'s<'lohra, nn. kterou f. ll'ťn uB nar~, slula a1ii 
" ~ ~~~:J!J.E'II~" (Zavd llý), v kter"=' hlo.vn( osoba (vojín Thrasonidt!s, jako bys 
~kl Dnom 1) ·mi. cbvastn ) mi i'·e ~mi Rl ll\ lm jedu • dh· k)' ~j k ti chtčj<', 
V tfm VČ • OlJO\T.ŽCU.f npndtí.. 
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pra\'Í, že jsou dokonaJými, poněvadž pátrajíce vypátrali dokonalého, 
ač ještě na zemi jsouce ; ale o tom aiónovi, který je t uvnitř 

lerúmy a celý duchovný, který hledal sv ho Propatora a chtěl 
uprostřed velebno ti jeho vniknouti i pravdy otcovské po hopiti, 
o tom pravf, že tím v utrp ni upadl, a ta k o v é utrpení, ž b ' s 
byl ve v<'<eobecnou podstatu rozplynul a v nivec ob útil, kdyby se 
nebyl s všeupevitujfci mocností potkal 

7. fieno ti jest ~'lková drzost, a moh'i toliko u lidi, jichž 
mysl docela z pravdy vypadla. Že aiůn ten lepši jest a sta ·í 
nežli oni, to sanů přiznávají, pravice ve svém učenf, že jsou plodem 
Enthymése onoho trpícího aióna, tak 2eby tedy ten ailm byl 
otcfm matl<y jrjich, tudíž jejich dčdcm. A tak by pozdější vnu i 
byli si získali hlcdáufm Otce pravdu, dokonalosf, posilu a vynoř rn 
se z I>lynn ', hmoty 1), jak prn.vf oni, a usmtření s Otcem; jejich pak 
dědu by e bylo dostalo týmž vybleditvánfm ncv~domo ti a utrpen1 
a strachu a. bázně i zmatku, z čehož všeho prý také podstata 
hmoty povstnln. A tak tedy uči, žeby hledati a zkoumati dokonalého 
Otce, i ~'ldost po účastenství a jednoceni s ním p r o n ě sice 
v '·ecko to bylo spasiteln~ ale tom u a i 6 no v i, od něhož pocházejí, 
ž bylo přičinou záhuby a zničeni. Neni-li pak to veskrze n -
rozumné, nesmyslné , pošetilé ? Zajisté kdokoliv jim v rí, jsou 
opravdu slepci, kteří za sl pými vfldci jdouce, spravedlivě v hlu
bokou propast nevědomosti upadnjf. 

H!ava XIX. 
Marné a n ltotln • u~ bJudnfť\v j f'j ich duchovn6m semeni ; proti šemu 
roznmu j est, žeuy byl t!miiug to si ě v ebe pojo.l, ncvčtl& o tom, aniž zDDJ ·, 
co mul nim j est, a i by d • cm ým l1yl, ačkoliv oni sami čásw ~kou z něho 

j ouc , cbJubi , ~e dudw,-n)•mi jsoo a v· ko věd1. 

1. Ale jak jrst to s jich řeči o semeni jejich, kt ré prý 
d 1 e 1) od ob no ti andčl • ~ Jlll ·j 1 provázcjfclch, Matka jejich 

J) Dl sousta' '}' llérnklitovy pHjimnli On stici hmotu v neustálém 
tolm a pJynttU Jlrotulíd (:dn:x ~~! , protož takt~ si pfeds.taYovali, žo zbloudilá 
2 Pll'rómy Sofla 110hn~na. se v }Jroud hmoty s}. na dno a k mocně ae vy· 
nořila vzbnm ; to j est co jmenuj • přcldadatd sv. Otce "clif)Uatio em a Hu
.xibili rnaterla." Vit t!Mr \t), 4. 

lrenns, přtl lda. 1 
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počala beze tvar u a bez podoby a nedokonalé , potom pak je 
položila v Dénůúrga bez vědomi jeho, aby skrze něh o v duěi, 
od n ho pošlou, vštípeno jsouc, dokonalosti a tvaru nabylo? 1) 

Předně tieba iici, že ti andělé, ktefí S pa i tele provázej i, jsou [dle 
toho] nedokonalí, beze tvaru., bez podoby, j tliže dle jejich po
doby cosi takového se počalo a zrodilo. 

2. C<> však potom praví, že ten TVtirce nic nev~dčl o tom 
spu~tční semene v sebe, aniž palc žeby skrze něh o bylo opět 
v člověka vpuštěno, to jest nuu"Dá a prázdná řeč, které.ž nijak 
dokázati nelze. Neboť jak by možná bylo, aby byl nic o tom 
semeni nevěděl, kdyby bylo mělo svou n~jakou podstatu a jakost? 
Bylo-li však bez podstaty i bez jakosti, holé nic, tehdy ovšem 
píirozeně o něm nic n •věděl. Ncboť co má n~jaki svůj zvláštní 
pohyb a jakost bud teploty, bud čerstvosti, buď sladkosti, bud 
rozdílnou jasnost, to nemůže ani lidí taj no býti, octnouc se u nich; 
tim pak méně tvůrce toho veškcren~tv~ Boha totiž, který o'' š e m 
o jejich semeni nevi, ano jest bez jakosti nějakého pro~ pěchu 

i bez po lstaty nějakého působ nť, holé nic. A proto tuším že 
i PáD ř kl (Mat. 12, 36.): nZ každého slo\'8. prázdného, které 
mluviti budou lidé, vydaji počet v den soudn '." '\ šickaů takoví 
lidé zajistli, kteří marné i-eči mluví v tllii lidské, stanou nckdy na 
soudu, aby počet \'ydali z toho, co ínarně smyslili a nalhali 1n'Oti 
Bohu; tou m~rou, že praví, pro podstatu toho semene Stlnú ž 
pozn:ívaj.t duchO\'IlOU Plerómu, an jint ,·niti-ni člověk pravého Otce 
oknzuje (neboť J>l'Ý co dušcvné jest srny lnébo cvičeni potřebuj ) !l), 
ale D é m i ú r g c š k c r o to simň, ld.cr6 Matka jeho veň vložila, 
v sebe pojímaje, nic )Jrý naprosto nevěděl, aniž jaké tušení měl 
o tom, co jest v Plerómě. 

.." 

3. Ze pak on i j o u duchovn)'llli, pon~vadž prý nějaká č á-
s te č k a z v ~kercnetva Otcova v duši jejich uložena jest, ačkoliv 
prý jsou i jejich du.;e z tété.ž }lod tnty jako Démiúrgova; ale tento, 
an ' ' c ~ ker o simě od Mateře ))Ojal a v sobě měl, že zůstal 
duševným a na llrosto nic nevťdčl o věcech vyěšich, kdežto oni 
s vy ·Woubajl1 že j znftjí, nč jsou je tč na zemi; zdnli pnk to 
není nade v-;er.ku ·vrchovatou ncsmyslno. ť? Neboť žrby totéž slmě 
j cj i c h dušlm bylo udčlilo I>Oznánl a dokonalost, nlt~ Bolm, ldcr}~ž 
j tvořil, lJeV lomo~t zpil o ilo, - to h o domufYati lz • toliko 
áfl "ncum a v chu roZUlllU pn.tzdným. 

J} iz I. 5, 6. 
") Viz I. G. 1. 



II. kn.19, 4. ó. 6. tvařuje-li se s!mě to v duAi lidské, není dle ol>ra.zu and~lň.t47 

4. Dále pak i to velmi nesmyslné jest, když pravi, že toto 
[simě] tím uložením nabývá podoby a vzrfistu i schopnosti k při

jet{ dokonalého rozumu 1). Nebot tak bude mu spojeni s hmotou 
povstalou, jak oni tomu chtějf, z nevědomosti a poklesku, ' 'hod
nějším a pro · nějšúnt nežli j1ťsnost Otce jejich [mu] byla; po
hled m totiž na tu to se zrodivši, bylo bez tvaru a bez podoby, 
ale z on é no nabylo tvaru a podoby a vzrfi tu i dokonalosti. Nebof 
bylo-li větlo z Plerómy ducbovn ·mu . emeni] přičinou, že nemělo 
tmi tvaru vh sttúho ani velikosti, a jeho-li pak sem sestoupení všecko 
to mu dalo a je k dokonalosti přivedlo: tut se okáže pí1bytek jeho 
z<lejši který jim i temnostmi love, mnohem účinněrím a pro-
pě -: n~jším, nežli bylo otcovské jich světlo. Ale nen1-li pak to 

k smf hu říci, že :M:áti její h ve hmotu se zapadla tou měrou, ž 
bezmála v ru utonula a skoro zahynula, kdyby se nebyla těží 

rozšířila a s pomoci otcovou sama z sebe se nebyla vynořila, její 
pak stmě že v tétéž hmotě vzrůstá a tvaru nabývá i scho1mosti, 
pojati dokonalé lovo, a to když v [živlu nestejném a neobvykl ' m 
vzkypf, jakož oni sami praví, že protivno jest zemské duchovnému 
a duchovné zcm~kému. Nuže jak mohlo [ tm to] jsouc malitké 
zpfisob no, jak prn 1, v živlu] protivném a neobvyklém růsti a tvaru 
nabyti a k dokonalo ti vy p "ti ? 

5. K řečenému pak piijrle ještě otázka: zdali jich 1\Iáti, 
Yidom~ anděly , toto símě n a j e d n o u vydala či po č á s tká c h? 

talo-li se· to spolu a na jednou, n bude ten teh dltž počatý plod 
u y ní neuosp lým; zbytečné tedy jest jeho SPstoupenf v lidi ny
nějěl ~). Jestliže po čá tk~•ch, tu pnk nep oč a 1 a dle podoby andělů 
l!>patřcnýcb; neboť když je byla spolu a na j dnou vid~la a počala, 
byla by nutn i na jednou 1> o rod i 1 a ty, jichž })()doby odtud na 
jednou 1> ča1a. 

6. Což pak dím o tom, že and ly pa i tele provázcjf f uzřevěi, 
j i c b obrazy počala, nikoli věak pnsitelfiv, kterýž je pi-ec nad n~ 
sličuějšf ? Či se jí neUbil ten a na proto nepočala h edíc k němu? 
D é mi ú r g pak, od nich tluševným nazván a vou vlastni dle nich 
Yeliko t i tvar maje, jak mcdle n jest způsoben ' 'e své podstatě 
dokonalým? a to co d u ho vn é jest, a tud(ž i mocnějším býti mus1 
nežli duše vn <'!, to by vydáno bylo netlokonalé? a tomu t•nk by bylo 
1•ot1·ebf , v duši es to piti , aby v ní tval'u nabylo a takto se 

1} Vlz I. ú, 6. 
2) Aby nich r s:tlo, oLdol>y naLylo a schopn · se stalo iijati doko· 

ualé lovo. 
1 • 

• 

\ 



• 

1-lS lL kn. 1 , 7. Du§l1, jim! se t()bo semeoe dostalo, nPjsou lepši druhých. 

zdokona1ivši bylo zpiisobilé k přijeti dokonalého 'lova? l{dyž tedy 
v lidech pozemských a duševných se tvai1, již nebude dl podoby 
andělfiv , jež oni světly zovou , nýbrž dle podoby lidi vezdej~fch. 

ebud t zajisté míti tvam a podoby andělův, nýbt·ž dušl, v nichž 
se tvař[ (jako voda, v nádobu nějakou vlita, též nádoby podobu 
míti bude, a zmrzne-li v nf, podobu vykáže nádoby, ve které 
zmrzla), když duše samy tvar těla llillji 1

); n boe připodobněny jsou 
nádobě, jak jsme právě řekli. Když tedy i ono sím zde razf 
a utvaří, bude podobou člověčí a nebude míti podoby andělův. 
N uže jak jest ono slmě dle o raz ll a n d é 1 ký c b, kter" dJe podoby 
č 1 o v ě č 1 se utvařuje? Když pak ducb('lvné bylo, na mu hylo JlOti'ebí 
sestoupiti v tělo? Tělo zajisté má potřebí ducbovoébo ll), m:i-li 
totiž spaseno býti, aby jím bylo posvěceno a o 1avcno, a "pohlceno 
bylo smrtelné od nesmrtelného" (ll. Kor. 5, 4.); nv ak duchovo <: 
naprosto nic n má potfem toho, co jest vezdejš1. Nestávát se ono 
námi 1 p hn, ale my jím. 

7. Ještě pak zjevn~· · se okáže 'nepraYda učeni jeji ho emeni, 
tak že každý ji nahlédne, tím co praví, že ty duše, kterým se 
toho semene od Matky dostalo, lepšf jsou druhý h , a proto prý 
od Démiúr::,-ra poctěny byly a v knfžnta a kráJe a kn~ze zřízeny 3

). 

Ale kdyby tak v pl'avdě bylo, pak by by 1i jistotně Kaif,p, nejvyšší 
kn~z, a Annáš a Ol:itatnf velekn ži a učitelé zákona i knížata lidu 
uvěřili Pánu, v témž pfibuzenstv( se setkávajíce, a ještě před nimi 
Héródés král. Když pak a.ni tento, ani nejvy. šl kněži, ani přeůtúci 
a výtečníci lidu k němu se nesbíhali , nýbrž naopak žebráci, na 
cestách se<lfcl, hlušri a slep · l od jiných šlapáni a povrženi jsouce, 

. 
1) Z těchto ov nesmí se souditi, jakoby sv. Ircncj ttu·fm nějakou tě-

lesnost pi'isul'.oval, jakož někteřf z Otcúv ··inili. · emt že "po tl ob o u'' tu 
neroznnú nějcký du bovný réz či povahu, ale 11iidávaje slo o "tě les no uu 
k omezeni v prostoru pookazLtje. A takovému jest po robena duše, aspoii d<r 
kavad v tňle je t; omez ni těln j st i omez<'nfrn dt e, iž pak na něm nn
llrosto zavisla a k němu vá.zt\na j t, mohouc i v jiné tvary se vmysliti a vznésti, 
na pf. k létání ve snú.ch, u vytržení mysli a t. p. To sv. too vysvětluje při
kladrm o vodě v míd bě. - ~limo to znamenati lušf, že vL'\.Stn pfěc 11roti 
Guostikúm a pripl}m(ná jim otlport\Ó jich mtně1ú, ~by d u b o u \ sfmň tl uši 
se vzmů.l.Jalo a ro ·tlo. Kdyby tnk l>ylo, pravf, n bylo by tlnchovným, jelikož 
toto i ouc "v ě č n ó" ani s tělem nni s duši nic společného ncmá 

~Tím s~ tuto vyrozuu.ín\ t~emnó l•ftsoht•uf Du ch a IJoifho, či 
vlastně týž Duch svatý sá.n, jím! JlO vcceni bývt\mc. - Ooo tikovn i od
porovali v tom, že povalovali to dnchovné sirně jednak ..:n boi I< ó ~ j ~ak 
mu i vzr n Li 1•o•l obu J•lisllzo ali, což ncmo:ř.nu jc-·t. 

3
) .. • vn. I. 7, a. 



• • 

ll. ko. 19, 8. 9. Zdra•ý r<>zu.Dl nepřipouštf, aby tvúrce nebyl jed. pravý Bdh. 14:9 

jakož i Pavel di (I. Kot·. 1, 26. ~8.): "Nebo vizte povoláni své, 
bratří l že nemnozf jsou moudří u vás, ani urození , ani mocni ; 
ale co povržlivého bylo na. světě, vyvolil Btlh" : nebyly tedy duše 
takové lepšími pro v tipené jim sím", aniž pak ptoto vyznamenány 
od Démiúrrra. 

. A o tom, že učení jejich jest uepl'av a neobstojné, ba 
i po~etilé, do tačii, co jsem posud řekl Nebof nepotl-ebuje, jak 
se praví cel' moře vypiti, kdo chce zvčdčti, že voda jeho slaná 
JeSt. Al jru(o u sochy hliněné, no. povrchu všnk omalo,·nné, o.by 
~e, ač hlinená jsouc, zlatou býti zdála, každý kdo sebe menš( 
<lrobet z ni urazí a ot vřením Um bUnu objevi, zkoumatele pravdy 
kíi vého míněni zprostí : tak j me i my nikoli drobty, ale Wa,·ní 
článl'Y, nauku jrjich obsahujfcl, rozebrali a všem, kteřf nechtějí 
Yědomě klanuíni býti, zlou jejich cestu objevlljíc okázalí, jak ne
J>rtwé a le .. tu í a vudn ~ i zhoubn jest učení té školy Valenti.ncův 
i jiuých kacíriiv všech , co ji h 2le nakl1idá s Démiúrc-rem , t. j. 
tvfircem a původcem toho veškerenstva, kterýž jest jediný Bfih. 

9. N •bof který rozwnný a llravůy sebe m tně dbajíci člověk 
snese to, co oni praví, že nRd Bobem S věto ·cem jest jiný Otec? 
a že jiný jest I\lonogen s a jiuý Io,·o lloží , o němž i prayf, že 
v umaleni vyduno jest; jiný pak že jest Kristus, který po všech 
ostatnicb ahínech prý spolu s Duchem svatým způ oben jest; opH 
jiný pa; i t 1, který dle jich i·e í ne pochází ani od Otce, nýbrž od 
těch ai 'nň,~ , kteři v úbytku 2pusobeni byli, sebrán a snešcn jest: 
a llUZtlč }ll'O tuto s sláblost povstal? Tak kdyby ti a.iónov nebyli 

uev~'lomo~ti a úbytku se octli, u byl by dle uicl1 aru Kristus 
vyd:ín, ani Duch vat), tmi Horo , ani 't r, ani Amlělé, ani láti 
jejich , ani její sfmě, aniž statnf svět utvořen , nýbrž " ·e k by 
bylo pusto n prázuno do~r tolikých ostnlfl. Netoliko tedy proti 
t'·ořitcli sY .ta jsou lJPzbožnt řkouce, že jest plodem (lbytku, 

nýbrž i proti 1\ri tu a Duchu svat mu prnvf e , že nósledkem !JO

kle ku vy<Líni js u, i pnsitel podobně po poklťsku. - I kdož by 
sn 1 ostatní jťji h maroomluvllost l ktel'ouž, ošemetně ji k pod o· 
benstvím přizpůsobiti hledíce, i sebe i ty, kdož jim včří, v ne"bo ť 
lJezbožnosf zvrátili? 

• 



150 n. kn. 20, 1. 2. 3. Na lido se tvrdí, že utrpeni 12bo aióna v písm~ naznačeno. 

Hlava XX. 
Liché jsou dóka.zy o strastetb a. utrpení dvanáctého a.ióna, aniž to lze zrádným 
odpadlictvím Jidášovým dot\'!'ZO\'&ti. Umu w en( PA.ně nic nemá. ani spoleěnébo 

ani pHbuznébc báj cěným ntrpenim téhož aióna. 

1. Že pak i podobenství a činy Páně nevlastně a nedůsledně 
do 5myšlcnek s ých vklftdajf, takto okú:lcme. NeboG utrpení, které 
prý se tnlo dvanáctému aiónu, vy · větliti u ih\ii tím, že utt·p ní 
Páně zpitsobeno bylo dvanáctým apoštolem a v dvanáctém měsíci; 
neboť praví , ž Pán toliko] j d n rok p vém kitu k:ízal. -
A dále řkou, že se totéž ptiběbem 7.cny krvotokem trpf í z ř e j m č 
O!;vědčilo; neboť ta prý dvanácte let n mocna byla n dotekši se 
obt·uby r u ba pasitelova, do áhla uzdravení tou mod, která vy Ia 
ze Spasitele , výbornou 1 jak pravf. Xebot pt·ý i t8 Mocno st 
trpíc 1 když se byla r<JZšffila a do nekonečna I>lynula., tak že byla 
v nebezpečí, rozplynouti se ve vše be<:ný byt 1), .zastavila e a spro-
těna jest svél1 o utrpení, jakmile se dotkla prvm étv řice, nazna
čené obrubou roucha. 

2. o v ak uvád~jJ, že utrpeni dvan:í tého aióna Ji u:\ š m 
se vyobrazuje, jak tu možná v podobenstv' potahovnti Jiuáše, 
kterýž vyvržen byl z počtu dvanácti, aniž pak ve s é místo na· 
vrácen? T n l • ún zaj"st.é, kteréhož s Jidá em t'Ovná njí, byl po 
o<lloučcni s'•é Eothymése ve své mis to opět ])(> ·taven aneb povolán; 
ale J idlUi sesaz n a v~d n j t, a na jeho mf. to ''řat}'n !\fatlj 
dle pismn, ano pmvi (Sk. ap. 1, 2 . dle Žalmu 1 8, 8.) : " iskup
stvi jeho vezmi jiný!" Něli tedy i'fcl, že dvanáctý aión vyvržen byl 
z PJerúmy a na jeho místo že jiný vyplozen aneb vydán jest1 

ma-li býti Jidášem vyobrazen. ále pak pmví, že ten a i ó n tt·pěl, 

Jidáš pak že byl zritdcem. Kťistu pak trtlě muky podstoupil 
a nikoliv Jidóš, jak oni sami přizn:ívajl. Nuže jak mohl h 'ti .lid· , 
zrádce toho který za nás mukám se podvoliti ráčil, podob nt>tvím 
a obrazem trpicfho nióm? 

3. Al<- utrpení Kristovo u bylo ani podobno utrp ní 
ni(movu~ nni se ncdNo strjnýrni přfpn.dy. Nebot aic•novo ntrtlení 
rn ~ovalo k zahubeni t\ zn'čení 1 tnk že trpit 1 v nebezpečí se 

octnul sám zahynouti; t1le Kristus, Pán n:iš, h"p "1 tm t bez višně 

1) ' rovn, I. 3, S. 

• 



' 

JI. kn. 20, 4. ó. Ani Jidáš m se neozn&čuje. 51 

a bez úbytku (umenšeni, se lab nf) 1); ale on sám ani nepřfocel 
v nebezpeč1 porušenu býti, nýbrž sám svou moci posilnil po~eného 
člověka a k neporušenosti jej zpět povolal. Ten j jich ai6n trpěl 
hledaje Otce a nemoha jej nalezti; ale Pán náš trp~l, aby ty, 
kteři byli od Otce zbloudm, ku poznáni jeho a k n~mu přivedl. 
Onomu se hledán( velebnosti tcovy stalo utiJ>en(m zhoubným; ale . 
nám Pán trpě zjednal poznáni Otce a daroval ~pásu. trpení 
onoho zp1odilo, jak oni prav(, plod ženský, nestatný, slabý, bez· 
tvarný, ni nemohoucí; ale utrpenf Pánň zplodilo statnost a sflu. 
Nebot " tou piv" Pán utrpenlm svým "u a výsosť., jaté vedl vězně. 
<lal d.uy lidem" (Ž. 67, 19. Ef. 4, .), a daJ věřícím v něho moc 
šlapati ua hady a štiry a nnd v~eJikou 1.lobou nepřítele, t. j. nad 
knížetem odpadlictva. A Pan ntrpPnfm svým smrt potře], blud 
hladiJ, pornšenf ocl tranil, nevědomost napravil, život pak zj viJ 

a okrlzal pra,rdu i dal nepornšnosf ; ale ten jejich aiún po utT}mní 
vém založil nev~domos~ pod. t.ntu beztvarnou pot·o,m, ze které 

dl nich v:w; cka dOa hmotná pov. tala, mrl1 porušeni, blutl a tomu 
podobná. 

4. I nebyl tedy .Tid:iš, dvanáctý učeník, obrnz m trpfciho 
aión~ avšak nebylo 'fm ani utrp('nf Pána na"' h ; ne bot ve Yšem 
se nnm oknzalo býti s nim nestejným a ne bodným, netoliko 
v rn. co j mc právě ~kJí, nl i v am •m po tu. Že totiž zt<idce 
Ji dá byl tbanáct)m, v tom e ' 'Ši ·k ni rovnávají , poněvadž 
sv. evangelia dvanúctero apoštolův jmenuj(· ale onen jejich ai6n 
n byl dvnnáctým, nýbrž tiidc{ttým. Ncb f. dle vůle Otcovy nebylo 
aic)nft toliko dvanáct v plozen , aniž pak dle toho onen dvanáctým 
vyp1oz n byl, neboť počltajf oni ,. p1ození jeho na třidcútém mistě 
Jak mt1že tedv Jidáš, jsa 11očtem d v a n á t ý't o roz m a Jl Od o n-

vírn býti ai()na, an je t pol' m tři d á t ý? 
ó. Ítk u-li pnk, že JiU{ § hynoucí jf'st obraz~m j ho Enth)'mése, 

ani tak neburl ''YO rnzenl podobno pravdll k uřmu náležejici. 
~ bot Enthymésis odlouč~na od ai6nn k({yž b la flozdl'ji UlJravenn 
od Krista 11

), a pak zmoudfevši pomoci pn.sitelovou 3), zprtsohiln 
vše cko co je t vn ě PIe r ú my potU pmlohy těch b 'tostf, které 

J) Podl Jiay(la, kt rýž se Jlrt\v m d mnívA, ž v přcklatln : 71 ominuog 
autem noBtl'r Clttistue s us t pas~;ioncm valida1 ct c1uac non c«Jeret'' 
"paseio valida" jest řeck~ -;;2.9-C~ &'ít~.9-'t,t0'1, a ,,quae nou cedťr t" řeck W'/. 
!JG-:tpt~cv. 

2
) Srovn. I. 4, 1. 

::) Srovn. i, ·, 5. 

• 



lá2 II. kn. 21, 1. Dvanáctero apo~tolO nenf obrazem Dvanác:tky ai6n(\\·. 

jsou v P 1 e r ó mě, posléze by ln prý přijata v Pler6mu a dle ňatkfnr 

Ljejich přidružena jest lJasiteli, ode v~ech zpdsobenému. Ale 
Jidáš, jednou byv vyvržen z po ·tu npo tolův, nikdy více přijat 

nebyl, sic by nikdy jiný nebyl na jeho misto počten. A Pán o nčm 
se prohlásil tka (Mat. 26, 24. Mar. 14, 21.): 11Bl!da člověku tomu, 
skrze něhož yn člověka zrazen bude" ; a: "Lépe by mu bylo, aby 
se byl ncnarodil"; i (Jan 17, 12.) 71Synem zatracení" nazývá ho. -
Praví-li v ak, že obrazem n byl Jidáš !.Dthym ~ e od ai ·na od
loučené, nýbrž utrpení s n(rn poj nébo, ani tak nemůže počet 
oněch d v o u b ·ti obrazem počtu těcbto tři •). Neboť tu jest Ji dMi 
vyvržen a ~rat"ij na jeho mí to ustanoven; onde pak se jmenuj( 
n.ión, an piicházi v nchezpečt rozplynouti se a zahynouti, a • ntby
mé is a utrpeni; oni totiž i utrllení od Enthym " e odluču ·i pra
vice, že aión byl navrác n, Enthymé~ is nt ařena, utrpení 1 nl· od 
nf odloučené ž je ' t hmota; lcdyž tedy tito jsou tři: aión, · ntby
mési a utrpeni, n ni možnó, aby Jid:f< a 1\fati'j j,ouce dva byU 
jich obrazem. 

Hlava XXI. 

1. Úkou-li však, že dvanáctero npoštolú j · t toliko obrazt>m 
onoho zt•lození dvanácti ait)nů kten; Člověk s lrkvl zplodil, 
nt.chat i k drubým desfti aióm1m od • 'lova a Zúe dle nich p ·h;íze
jicím }lostavi za obraz jiuýcl1 de t a rl o tolův. • erozumuí· tii 
je t, aby mlad i a tudíž i niiší aiónové vyobrazeaů byli od pasitcle 
zvolením apoštolův, sta.rši pak a tudíž i '\I'Zn něj&f aby n byli 
vřeupo<lobn ni. 1\I o h 1 t zajisté pnsitel ač zvolil-li O.(lOštoly proto, 
aby jimi aióny v Plerómě napodobnil) i jiný h de e t npo -:tnllh 
zvoliti, a před nimi jiných jclt(S o m, aby tím po tem apo ·t 1 
za obr~ slouifciru olubal tu hlavní a prvnl O s mi c i, a Jl O té 

') ) O)lrGVf llaydO\'f! 11U sic llUUl ro duo e rum (miato; numcru.a 
duodecim) numcro trittrn JlOSSUllt t) U " , a recky : O~'J' Ol ic?~.9"~~ a6:) 

• twv apt,9-t.u~ tpu';)v ~.:.v:.vr<ZL t\v:n ó 't',j~; • 

• 



II. kn. 21, 2. A čim obrazem byl by sv. Puel p<>Stol? 153 

mohlť taktéf i následujfci De st t k u o kázati 1) ; ne bot shledává s 1 

Žť po 12 apoštolech Pán i 70 jin}~ch učenlkd před sebou vyslal: 
avšak počet sedmdesáti nemiiže býti obraz m a.ni Osmioo ani 
De ítky nni Třidcitky. Jaká jest tedy přfčina toho, ž nižší aiónové. 
jak jsem ř kl, a po ·toly se zjevují, vznešen~j f pak, z nichž 
i onino p<>v tali, nevyobrazujf? A jestliže nejen dvanáctero apoštolův 
zvoleno by 1 o. aby se jimi počet dvanácti aiúnův znamenal, nýbrž 
i sedmclesáte [jiných] k naznač ni sedmdesáti aiónii zvoleno býti 
měl o: neiikejtf:'ž již, že bylo tiidcet aión vyploz no, alebrž osm
desát a •lva. N ·l.Joť kůo dl~ podoby aiúufl v P:t!rúmě j o u ' ( ~Jt 
volbu apoštoldv určuje, nemřl by nikdy volbu] jronPch určovati, 
jinýc·h pak nic· nýbrž měl by veskrze při vše c b apoštolech po
držeti ' 'yobrazení a o kázati po lobnosf ai ' ny v 1,1<'1-ómě j oucími. 

2. A v~ak nesmím ani o Pavlu mlčeti, nýbrž t.~zati se jich 
dln obrRzu kterého uióon po~án jest nám ten to ap o š to 1, lečby 
suad byl dle ]Wdoby slátnmllio jich S}.asitr1e, an z snu ·ky všech 
sest~ivá, jťjž i Yším" nazývají , }>Oněvndž ode \'Šech svůj původ 
má ~); a na nťjž i bri. n(k II siocl slev le poukázal, nazývaje ho 
llandúrou 3) , t. j. Všedar m, poněvadž co b) lo urjlep~fho ode v ech 
v nl'j sneštmo jest. ěsť puk o tom di flů~to: Hennés (jak řecky 
se vypravuje), 

,...;, . ,, .. , ;,.. - - ""I :. .. ,,.. .. ~ ;-.: --.J "_,.. ;r- ~-" ".,. ............ ;J~ ~~ ,J • .,'J~ Y-2. _ •• :'1 • • o.~ .... v ·r;~ .. ~ 
!,.. ~ -~ -- .. l.- --. .. O:;J .::~.~., 'l.r:~.j:;;. •<# 

"le tné řeči a mrav • vúduý ulozil v ně" , 
ilhv 1::\rllrloli l)fll'07nm•u~ lirl; bv .,.,_x~.;J; ;;"}, "ID"!l l n"'l,.~. .... N"''h"l ~-J v •'-•UVa._a. .& .a.v..."ua.a u &•\.&a 1 J U r l.lt.t J• tl a J =-"'.1\..J.l&\o , l&ll. IJ\IL 

M:{ti j~jich, t. j. L to, t jně je přemluvila (ptočež i Léto 
(Tnjnou , dle ř~ kélw toho slo\'& smyslu slove, poněvadž taj ně 
lidi př m1ouv:í) ") ahy hez vl'rlomi Démiú.-gova 1idP.m lektavý b 
uší (ll. Tim. 4, 3.} po,·Jdnli hluboká a nc,·yslovitelná taj mstvf. 
A toto tnjemstvl pflsobenfm Matky jPjich netoJiko Hésiodem věštěno 
jest, ah:~ i Pindurem, p~v cm 1ytickým, r nndóra velmi jemn~, 
auy to D miúr·r nezuamenal označena jest relopcm ~»), jehož tělo 

1
) Drlím se O},ět konjektury llaydovy : "post et ostendat a.cque sccno· 

dam dccaelcm." 
2

) Viz I. 2. 6. Ostatnč nnrU{ sv. Otec na slova Pavlova I. Kor. 9, 22_, 
ie eehném vším 8<' stal, aby v§ccky spaseny učinil. 

1) O Pandóřě viz svrchu 14, IS. zn. 4. 
4
) llayd pO\•a!l\i to za v větlivku latinského llřeklada.tele. 

1
} • a.ntalus, král Frygickj•, cht~e zkusiti, zdali Jupiter a .Morkur. kwí'i 

k němu pohostinn v.n.vftn.\i, skuteř.ně boh vé js u, syna. &véb P lopa zavraldil 
ro~s knné tělo jc•ho ustrojiv k jed( uf předložil. Ale Jupiter se amuo,·al 



lá4ll.kn.22, 1.2. T"ridcít.k& se neznat'll 80. r . věku Páně, aniž P. v 12. měsíci trpěl. 

od otce bylo na kusy ozsekáno a ode všech bohův opět ebráno, 
snešeno a pojeno; a z té [ latky é] i tito z n amen a n 1 (l Tim. 
4, 2.) totéž ja.ko oni pravice, téhož nimi rodu a ducha jsou. 

Hlava XXII. 
lřiclct>t IÚónd nevyzn čuje se třidcát)'lll rokelll, v němž byl Pá.n kř n, ani~ to 
dvanáctý měsic po ki"t~. kdy~ trpel, nýbr.t lJyl prý stacií nad 40 let [ja. 

lren n.c; nť'právě 9 t.lomnid.J. 

1. ie pak i jf'jich Tři d c í t k n se rozpadla, dokázali j mc 
naleznouce hned méně hned vf nezJi tiidcet nif)n l v jejich le
rómě 1). Xepfišel tedy v tíid~ítčm roce v ku včho Ptin ke křtu, 
aby tím zjevil jich ti'idcet tajených aiťmtlv, ic by ncjpn'é jeho 
museli vyloučiti a vyuci z Pkn)my ' š ch. fle pak Jll11Vf, že 
bylo dvann tčho mčsfce, k<lyž trpN, tak .?.eby byl toliko j den rok 
po sv ~m kf'tn kázal, a p koušf se to tlokazovati z proroka (nebof 
ps~no jest (ls. 61, 2.}: "kázat [poslán jsem] roJ\ IIPsp djnu při
jemný a den odmčny" 1,rnv)-mi slťpci jsou e, když e hlu í~ že 
vytkoumali hll iny Bythn, a n včdí , o je t tak f nÝ Isai:í "'em 
"rok přijemný", aniž pnk co "(len odm{)ny". 1 Te bot nerlí prorok 
nni o dni z 'le.ž<'jicťm z 12 hodin, aniž o roku majícím 12 mč í ft. 
Vždyt mi přizn~·vajf, že pt·oroci mnoho mluvili obrazn a jino
tajiteln , a ne prúvě dle Ylustniho znčnf Rlov. 

2. Jest tedy "d<'n O<ltn{'nv" ten, v ktcrýž Ptn , odplatí každému 
podle kutk1"lv jeho" ium. 2, 6. t. j. den mlný; "rok" pak 
"přfjc:mný Hospoůinu" j t t nt o čas, po který volá ty, ježto 
věří v nčh , a píijtmá j na milost, t. j. ceP č::ts od příšU jeho 
až do skouánf, kdežto jak obi1í ·hromažd'uje ty, ktt>H spasen( do
cházej(. 8sl duje totiž dle slova prorokova po ro~"ll "den od
m~ny" ; i lhal y pr rok. kclyby Pán byl tolik jrd n rok kázal 
a on byl mluvil o n~m. ... ... bot kd ž jest den o um ny ? ruinult za
jisté rok ten, nl den ollm "ny jl'š nl'nf; nýbrž jršt . "v 11 slum~i 

& t'tdy z& raMěn i1o v j no l' jil & no ·m fi ot m nndnl. Tautah v pak <1 mo,· 
bleskem Zl\p'tn a jE>j snml\ho ve vlkn 1•romc\nil. 

1) Viv. lil. 12. 
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svému vycházeti nad dobrými i zlými a dšti nad spravedlivými 
i ncspravedlnými" (Mat. 5, 45.). A protiven tvi trpí spravedlivf 
a stíháni jsou i zab1jeni , a híišn1ci oplývajf všfm, a "s citarou 
a loutnou popfvají, děl pak Hospodinových nedbají" (Is. 5, 12.). 
Dle slov však prorokových majf [oba] se spojiti a po roku ná le
dO\Tati den odměny, ne bot praví: "hlásat [poslán jsem] rok Ho
spodinu příjemný a den odměny". Dobře tedy "rokem přljemným" 
Hosporlinu rozumí se čas ten, kdežto Hospodin volá lidi a spaseny 
je inf, za nfmž pak pfijdc "den odměny", t. j. soud. Avšak 
netoliko rokem s nazývá tento ča , nýbrž i dnem jej jmenuj jak 
prorok tak Pavel. Tak mezi jiným apoštol připom{naje písma 
pra'1 v listu k Řimanum (8, 36.): "Jakož psáno jest (Žalm 63, 
12.) : Pro teb mrtveni Jsme ce1ý den ; jmfni jsme jako oyce k za
bití". Již pak n lý cl n" řeč no jest mls to "celý tento čas"' 
kdežto protiven. hí b·pfrr.e, ubfjeni jsouce jalw ov . Jakož tedy 
tento den n ní ten, kt rý zrilcží z 12 hodin, ale celý čas, o vťřfcl 
v 1\.l'i ta pro n~j utrpeta( snášťjf a usnn·c<'ni bývnji: tak i on lm 
1·okem n t·ozumi se ten, který má 12 m() ícfi, nýbrž celý v k ' 'iry, 
v kter >m.ž lidé káz~inf sly~ce uvěi-ujf, a příjemni se stávají Hospo
dinu, kd ž jeho ~ přitlr.2ujf. 

3. Al vťlmi divu o jest, ž oni chlubíce se, ž yyzkouma1i 
hlubiny lloží, nezkoumali v evangeliích, k o I i k lc r á t Pán po svém 
křtu v tupoval o velikonoci do Jeru al ma, jnkt u Žídd bylo oby
čejem, ze všech končin knždoročně scházeti se o tom čnse v Jeru
snl 'mě a tam Javno t v likonočni laviti. Po prv(l tedy vstupoval 
ke dni v likono nhnu l<dyž byl v Káně nalilejské vodu ve vino 
prom nil, poněvaclž i p áno je t (Jan 2, 23.): "že mnozí uvHili 
,. u~ho vitlouce divy, jež činil", jakož J nn uěcnfk Páně připomíná. 

Od hul s odebíraje, naJez:\ se v , ama11, když i se amarit:Anko11 
rozmlounll, a s ·na Sťtnikova nc•přítom n slovem ur.dmri1 rka (Ja 
4, 6 . : " di, ~yn h·uj živ j ~t'. Po t m op~t, po ttrul.Jé, , .• tupoval 
k P.lavnťmu dni ,·e]ilwnoc hnu do Jerusaléma, kdyJ. člověka 38 let 
malomo ne'-ho, an u rybníka (bravního] 1 žt:>l, uzclravil přikázav 

mu, aby vstal a. vzal lože sv a ode l (Jau ó, 1. n.) 1). A opět 

1
) Xej. tnr i. n :te Otl sv.lrenea pocMzi, velez6.v&žný to výkJad nenrčitýclt 

slov u sv. Jann. ua. m. d.: ~~ "t:Út~ Y'(l +, i.oprlj 't't-;,Y ' Jo~.xituv, j~ }latrně 
svt"clčí v pro péch t ch, kdo! ZA to mají, !e za vcňůnébo fivotn Pd.uě nťj
m ·ně ··tyrikrát pa hu slav no, a ze tudíž Kritttu dle 8V. Jana uěkoHk m icfi 
př tH l tn tU·att p itcl ký k nal. Zajfmtw 1 že i me.meoit dllo lJrono
Jogické, chronicon pnsch&lc zvanó a co do 11rvnf čaeti .ze 4. atoleU poehá.zt"jfcí. 
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odtud se vzdá li v za moře Tiberiadské, kamž jej i veliký zástup 
provázel. nasytil celé to množ tvi pěti chleby, a pozusta1o 12 košii 
drobtu (Jan 6, 1. n.). Potom když Laznra vzkří il a úklady se 
mu d ly od 1-'ariseňv, odchád do měst.'\ Efrem (Jan ll, 54. 55.), 
a odtud ." ~egt dni před velikonoci při-:el do Bethanie", jak psáno 
jest (Jan 12 1.), z Bethanie I>ak vstoupil do J eru aléma a, IlOje d 
velikonočního beránka , druhý den na to trpěl. Že pnk tyto tři 
doby velikonoční nejsou j e d e n rok, kažtlý přizná. ie pak i ten 
mě s 1 c, v který s slav( veliká noc k<lyž i Pán trpl>l, nenr po
sled nim nýbrž prvním, tomu, nev di-li ti lidé, kteíi e vychloubají, 
jakoby vše ko vědi>li, nechť s priučí otl Mojži e. Nepravým tedy 
se ukázalo ·eji h udáváni i roku i dvan:íct(•ho měsíce tak že jim 
butT é tdání nebo evangelim zavrhnouti je t; a bez toho jak 
hy I)án to1iko jed n rok byl kázal ? 

4. Maj totiž třidcet let svého v ku pi"šel ke křtu n j a 
tak v úplni·m táii mistra, pii el do J-eru aléma tak že l'rá,· .m 
ode všech mi trem nazván jest. Nebot ne z rlá l se býti jiným, 
n jiným by I, jak oni pra,rí, zdá.nli vým j<'j ud,i.vajíc • nýbrž kým 
hyl t ~mž so i jevil. Jsa tedy mistrem, m 1 i mistrův věk, človi"kem 
ani nepobrt.laj , nni ebe nevyná eje, ani na sob zákon lidsk6ho 
pokolení ncruše, nýbrž posvěcuje knžd}~ včk podobnosti, kt rou s nim 
mťl žd t byl přišel. aby skrze sebe všecky po větil; šecky, pravím, 
kte1 í skrze něho se k Bohu zno~a rodí; nemluvihitka a dítky a pacholiky 
a jinoeby i tarce. Proto prošel všemi ''~ky stana se mezi ne· 
mluvňátky nemluvňátkem, po věcuj nemlu,•J\:ltka; mt>zi dítkami 
dft~t m, aby k ré toho Yěku j ou, po v .til a polu jim se stal 
vzorem zbožnosti a spravedlnosti i poddanosti; mezi muži lUužem, 
aby mužt1m příkladem byl a zas\T til je Pánu. Tak byl i tn.ršhn 
mezi ta hni, aby byl dokonalým mi trem v ,. rn n toliko vykltí
dánim pravdy, ale i podle věku, posvikuje starce a js jim vzorem; 
lmne~ně až k smrti přišel, nby byl "prvorozen em z mrtvých, sám 
1lrže prvotno t ve všem" (1\ol. 1, 18.), jsa ktúietem života, prvním 
?.e všech a p~ házeje ·k . 

5. Olů pnk, aby ztVt·dili smy~lenku svou o tom, co p ~íno jest: 
"z tovnt (poslán jsem] tok Hosvodinův piijemuý" , praví, že 
jeden rok kůzal a ve dvau, tém m "• ·1 · trp~l. Ale tím s sami na<i 

se s . lreneeru souhlasí. Avšak nov~§f cxegeti! a ! ivotot>isci l'ňně n. mura 
v tl' st nce se B}JOuát~f; zdali i za tltvody do ta č.nými? Srovn. eecbi btP 
d. Le . J. hri1ti v n Dr. J. lL Friedli b, 2. l'yd. atr. 115. a. 
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sebou zapominajf, rušfce jeho "pro j i t 1 v š f m" 1
), odnímajíce mu 

velepotřebný a velectP.ný věk, v k pravfm zralejší, v kterém i jako 
učitel všecky IJŤetlčil. Neboť jnk měl uč ufky, když neučil? ale jak 
učil, když ne měl v ku učit li přf lušného? N ebot ke kttu přišel 
nemaje j tě úplně tí'idceti I t, nýbr/. počínaje b,'ti asi třid cti let 
(tak zajisté píše ukáě (3, 23.), ktet·ý let a jeho udává: "Jež~ pak 
byl jako počínaje tiidceti let". když při§el ke křtu), a po ki·tu 
jednim rokem to]iko k~zal; po úplném třidcátém roce byl by 
tJ: ěl, když ie tě mladým mužem byl, dospělejšiho věku ani ne· 
dosáhnuv? Ze pak třidcátý rok jest prvntm stupněm mladistvé 
mužno ti , dosahuj tel do roku čtytid 1\tého, každý pfizn:í; od 
~tyřidcM.ého pak a adesátého kloní již k věku sun fmu. A ten 
věk maje Pán náš u '~il ~,jakož evangelium a všickni starš( [pre byteři] 
do vědčuji, kt ří v Asii s Janem, u eníkem Páně žili, že toto jim 
podal Jan; a ten ninů žil až do doby Trajanovy 3). Něktetí pak 
z nich netoliko Jana, ale i jiné ailOštoly viděli a totéž od tůch 
slyš li a dotvrzují to podáru. Kterýmž sluší více v řiti? Ztlali 
těm tak dávným svčtlkúru, či Ptolemeovi, kterýž upoštola nikdy 
žádn 'ho nevid"l, lepěje pak apoštOlského ani ve snách nena ·toupil 
žádn ho~ 

~ 

6. Ale k tomu pouk~zali velezřejmě i Zidé tehd~jší, hádRjtce 
se s Pánem JežCem Kristem. Ne oť když jim Pán řekl (Jan 8, 55.): 
"Abraham, otec vti .. , plesal rarlosU, aby ~patřil den muj; i viděl 

jej a radoval se'', odpovl-děli jemu (v. 56.): "Padesáte let j tě 
nemášt a Abrahama jsi viděl"? o se vhodn mdže řici tomu, 
který již 40 let sice přestoupil, ale padesátého roku ještč n dosúbl, 
a ·ak daleko od roku pad sátého n nt Kdo by však by 1 3 let, 
tomu by se řeklo vl1odně: JJ Čtyřidceti let je tě n máš". Ti zajisté, 
kteří jej osvědčiti chtkli lhářem, nebyli by ptilišný počet nadsazovali 
nad j ho věk, kterýž na ném patřili; ale vzali nejbližší stupeu 
-vělm j l1o, kterýž bud dle sepsání b rně znali, n bo dohodm sou-

') Nnr!Uí na gnostick ~ praviillo, že člov~k mt\ proj(t.i 1m; sro vn. I . 2.'l. 
a pozn. a. na str. 75. 

'l) o jest zv1Mtnf al mylná dť\mínka 8''· Ircneo, ke kwró mimo n 
s1•olehlivó po«l:inf s'•ésti se dal Qtázkou Židli k Jelťěovi (Jan 8, ó6.): "Pa.de
sttte let jcitě nemáš n Abrn runa jai iděl ?~ Viz č. 6. 1 sv. Augustin VY· 
1•ravuj (De doctr. hrist. II. 28.), že n eři domoí aj( se si e, jn.ko y byl 
Kril)tus Pún v 46. roce věku svóbo tr).lm a uml 1, nvšak s m dokltulť, ř.e my ln , 
D<'znajfcc se di~inácb. statné srovn. o 1t': té otá.?.ce, jen! krAtkou po-
znii.mkou oj nati n .<lA, dílo výš6 (str. ló6. v pozn.) jmenované na m. dotč. 

') Nnstoupil 'a.u p nov· i avé r. . po Kr. 
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díce dle pohledu, že jest mu pfes ětyřidcet let, ale nijak jakoby 
měl teprva tiidcet rokft.. Nerozumné by zajisté bylo, aby chtějíce 
jej osvědčiti mladěím ''ěku Abrahamova, přilbali kfivě k věku jeho 
20 let. Jakož pak viděli, t&k mluvili; on pak jak vyhUžel, nebyl 
tlomn~lýru, ale opravdov}'lll. Nebyl tedy dalek padesáti let, a proto 
mu praviU: "Padesát.e let ještě nemáš a Abrahama jsi viděl"? 
Tak tedy nekázal jeden rok, aniž v dvanáctém měsíci trpěl. N bot 
doba od roku třidcátého do padesátého nebude nikdy rokem 
jednfm, · leč by u jejich aión o tak Jeta prodloužena byla těm, kteíi 
u Bytha ,. Plerómě řadmo sedí, o nichi i básník Homél' tlí 1

), 

~ámt ovšem též nadšen 1\Iateří ji b bludu: 
"VA& k bohové se u Zevsa. sedíce shromáždili valně 
v síni z1até." 

Hlava XXIII. 
žena knotoké. není obrazem trp(dho aióna. 

1. Ale i co do ženy, která krvotokcm trpNa a dotknu,· i e 
obtuby roucha Páně uzd ·aveua j ~ zjevná jest nevědomost jejich 
(pravf totiž, že se jí vyobrazuje ona dvanáctá Mocnost, kt rá trpíc 
, , ,.. nal.-nn~-no Qe ro'7nlvvSllt~ t ; flvo•, Rt'tv t~ií,n'\ n to pl'· dnll ni\.. 
~v &&~"VIL&~&""" ..., ~l'•J .. ,.,... . ...,., w. tJ• ""'•Wl•<~W~~~ 'J _ • .., .. ,, "'• • ...,, l'" 

něvadž dle jich vlastni nauky tento aión ncni dvan: ctým, jak j me 
OL-ízali. A,·šak d~íme-li nadbytkem i tomu, etrvalo z dvanácti aiónU\' 
jedenáct bez utr1 ni, dvanáct ~ 1>ak stižen byl u trpenim ; ale ž na 
naopak d\anáctého rol u uzdravena js uc })attn 1>0 j den: t 1 t 
trvajícím neduhem trp~la llvanáct}~ pak e jl uzdra\T ní do talo. 
J" dyby ovšem učili, 2e jedenáct aiónů neuzdtavitelným neduhem 
tf~eno bylo, dvnmíctý l>ak že uzdrnven byJ, pak y vl10dnťji bylo 

říci, ž by ta ž na b ·l:l. jich obrazem. Kd ·ž pak ona po jedcnácte 
let nemocna byla a nebyla uzdrav un, dvaJ1áct.ým rokem však zdrnvf 
unbyla, jak miiže býti obrazem dvanáctého u.ióml, z nichž j euti 'te 
1,ranic nctJ:pčlo, dvanáctý 11ak s:hn utr}>enim postižen jest? Ncbot 
11áznnk a obraz nnlže co d hm ty a d J10d tnty 1ouohd · od 
pravd se lišiti, al co do povall a o ry u cllužno, aby podob
nost zacl10vv.l a včcmi piitomnými obdobně Jll-edsta.\'0\"aln 'Přitomné. 

•) ll. I\". 1. 
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2. Av~ak netoliko u téw ženy naznačena jsou Jeta ne
dubu, o kterých pravt, že se sro,·návaji s jich smyšlenkou; ný
brl. ejhle! jest uzdravena i jinťi žena, která taktéž byla osmnáct 
let trpěla, o niž Pán dí (Luk. 13, 16.): "A. tuto dceru Abrahamovu, 
kterou svázal Satan osmnácte let, neslušelo se rozvázati v den so
botní"? Byla-li tedy onano obrazem dvanáctého alóna trpfclho, měla · 
by i tato býti obrazem osmnáctého trplcfho aióna. Ale toho ne
mohou okázati, neboť by jinak prvn1 a hlavni jich Osmici piipo
čísti bylo k trpiclm tůónům. A ' 'šak i jiný ještě člověk uzdraven 
b I od Pihm, kterýž byl 88 l et trpěl neduhem svým (Jan 6, ó. n.) ; 
a tak by měli též osmatíidcitého trpíciho aióna uvesti. Nebof 
pravf-li, že skutky Páně jsou obrazy toho, co jest v Plerómě, dlužno 
vyobrazování toho v slu·ze š třiti. Ale oni nemohou ani ženu po 
18 letech uzdravenou, ani mu~e 1>0 38 letech uzdraveného ke sv)-m 
bajkám píirovnati. Pošetil. p~.k a nesmyslné naprosto jest i·íci1 

žeby byl pa itel v některých vě ech ' '')'Obraz nf š tfil, v jiných pak 
nešetřil. Neshodným se tedy ukazuje i přirovnání oné ženy k okol
nostem aiónuv. 

Hlava XXIV. 
Směsné a poš tiló j on důk:uy, které ~ čís 1, písmen a sylla.b si obírají. 

1. Že pak jejich výmysly nepravé jsou a sbdj ná ua.uka jejich 
neostojí, to osvědčuje se i Um, že počtem jednou s y 1 1 a b jmen, 
jindy zase p 1 s m e n sylhtb, n kdy i ě í s li c e mi, ktel'é e v písme
nech dle Řekiiv obsahují, dfikazy podati usiluji. Tu se ak patrně 
zjevuje mětež čili zmatenost a nestatnost vědy jejich tou právě 

zkroucenosti. Ne t jmcno ežf ('1-"C"~), c izl řeči náleiejfcl, 
berou za počet i· e c ký a nazývají je bt·zo n ' rýzna ným ", že o š es ti 
J!ÍSmcnech jest, brto "plnosti. Osmic", protože islo 888 obsa· 
huj . Ale ře k • jeho jm no, kteró je t _Sót r, t j . . ~•ll itel, že se 
jim do "jmyslu jejich nchocti ani dle čft~la ani dle plsmen [t. j. jích 
po tu], to zamlěcli. Kdyby byli z proztctch10sti OtcO\'Y jmena 
Pú ě vzali islem a písmeny 'ich počt~m počet v Plerómč nazna
čujtcí, mělo i jmeno ' ~l', tccké jsouc, podle řečtiny i písmeny 
i čislicemi k tnj mstvf Pl rórny ukazovati. Ale ueni tomu tak; 



160 ll lm. 24, 2. Jinak by se i jiným jich nó.zvfun tl-to platn sti dostávati mělo. 

máť písmen p t, ale počet 1408 1) . To v~k v ničem se ne ro
vnává s jicb Plerómou ; nenít tedy žádná pravda, což o věcech 
v lerómě se zběhlých vypravují. 

2. Jmeno pak Jež 1 š obsahuje dle vlastnili o jaz} ka HebreOv 
dvě písmena a pfil, jak jejich u· nci tvrdí, a ob ahuje P:ína nebes 
a země~); poněvadž "Pán" ve staré hebrej ·tině jest "Je", "ne
besa pak a země" " am vaares" slovou: lovo tedy [dle vý
kladu pi men] obsahující nebe i zemi jest Ježi!. Nepravý tedy 
jest jejich výklad o v ý znač no st i, i po čet jejicb (61 jest 
patrně vyvrá en. Neboť dle vlastni jeji h řeči má ř cké slovo 
Sótér pět písmen , Ježíš pak v hebrejské ře<.i dvě a p ů 1 
p(smene. Tím padue i spočtené čl sl o S V 1 b c pnk se písmena 
hebrejská [ve slově J eží ) ne ~rovnávaj1 v čí se 1 n é pI a t no st i 
s řeckými, a ~by ona no, jsouce starší a sL.1lejší, n jvíce měla 

zachovávati fsla těch jmen. Nebot i tará a prvotná pismena he
brejská, jež i kněžskými zovou 3), jsou sice deset ( ) a pt!t (:i) .a) 

1) r{ + '+ ,., +·q'+ p' f 
2 0-f-80 +30 + 8+1 ,=1408· 

~) o tu o nejsv. j1nenu Ježíš se vykládá, povdo\" ti dluino zn hři"-ku• 
již n ff Židoki-estané po ZJ)ttsolm kabbalistfi i dovolili, a jíito sv. Otec, po
tíraje podobné trc y nostikú, uiktťll11k viry lH'lli'ikládi~.- Xťjsv. jmeno Jeilš 
1.! W~ povtltalo zkráeeufm z ll' lZliil a vyslovovalo se v n!ře ··i jerm;alemském, . - : 

jakoby b z hnl lni e )1 ~á.no bylo, - tt,i~ (viz Becleo, hr<'stom. rnbbút. et 

chalcl. vol. n . p. 16. 17.)1 a. na těcht třech, čili dv011 a pul písm n b (, se 
beZJlOChyby J10kládá za po 1 o v i "n { spoluhlásku) osnt\ie lý ná lcdl\iki 
výldncl. Tak prý ,w·~. JP,.žíš znamená Pána n •1> a zem· poněvatlž plslllcn m 

, zač(ni 0~1; a zkratkem il' Pún, Hospod~ ísmeny pak W a :V~.~\ C'~lif 
nebe a. země. Tot: dle souvislosti jcdin)• smysl porušené vt'lty: "c1uia J us 
secundum anti.quam hcbraicam lioguam co lnn1 cst, terra autem iterunt sura 
nser illeitur", kten\ž podle Hayda }1ťtvOtlně zněla: quia.Dominu Ja.h sccundum 
antiquam b braicam linguam, co Jum ct terra. autem šnro vanr s tlicitur. Al 
jak ze 71§am vaarrs"' vzejíti mohlo "eura us r", marno jest skou1Il1Lti. 

a) Známo jest, že pt'tvorlnf hcbr~ kě pf srno bylo jiné, nc~li je nynf máme, 
podobajíc se starofoinickémn, jehož památky řf(lk\) máme na zachovaných pc
núeclt, a samařskému, v ut'mž 'amnritan ~ posud knihy Mojžíšovy sai.n)' cho
v(\jf; nyn~jM hcb~ kt! pf mo ))Ol'hfi,;ejíc z doby };~á.Sovy, po uó.vrntu ze zn
j ti bo.bylon ld!bo hyl nad pr to uved •no, aby se Žillě od Sn.mariťanu li~ili. 
že pak nftisv. jm no Boíf na zlaté nA ·clra( desce velekněze starými písmeny 
vyryto bylo, proto! i ta. písmena knělskými slula. 

4
) Tak zajisté opraviti a přolož.iti jest porušený text lo.tinský: "c.lecem 

~u oquc qu· m unt numcro" IIÚSl : deccm quinquc IJ.lŮdem sunt num o. 



11. kn. 24, 8. Jak ncdCu!ledně fi&el ~ písem av. k vjmysll\m svým u!fvajf.1G1 

dle číselné platno ti, ale pfšf se pět ( , ) a deset (:t) 1
), ano se druhé 

pismě [ r připoj ( k prvnímu [, ]. A tak tedy plši sice z a sebou 
jakož i my, ale ob r á c e n ě od pta vice k levici pfsmena zakrucu • 
jťce. Ale i Kristus měl ve svém jmen u mf ti počet s ai 'oy Ple· 
rómy e srovnnvajfcť, jsa, jak p1·avi, k utvrzení a napraveni jich . 
Plerómy, zpiisoben. A~ak i Otec měl napodobně obsahovati i pf-
meny [jich počtem) i čts lní jich platnosti počet aióm'iv od 
něho vydaných; a tak i By th u na podobně; a neméně i JednO· 
rozen ec, a hlavně SVI'Chované jm no, jež sluje Btlh, kteréž i h -
brcjsky "Baruch" požehnané, velebenél s1ove ll), pfil třetího písmene 
mají . Když tedy tato tálej~í jmena z hebrťljské i fecké řeči ani 
dle počtu písmen, ani dle číseJn ho součtu s výmyslem jejich se ne· 
srovná\·ají, okazuje se, že i v o ta tn í c h Omenecb] ncstydatě 
?.krouceno j st jejich počít<iní. 

S. V~ru, cokoliv s k čfslu jich sekty hodí, to ze zákona ' 'Y· 
jimoji a J>l·es mo si ?. toho důkazy slátati usiluji. " dyby v§ak 
1\láti jejich n bo 'pa it J byli t n úmysl měJi, aby Démiú1·gem 
nbrazy zje,·ili ttsch v~cf, kteM jsou v Pler6mě, v pravdivějších 
a svétěj fch v cech by ty obrazy byli zpu obili ; bla vn~ pak v tom, 
C'O se archy úmln vy týkil, podJe které j celý vatostan zřízen jest. 
Ta Jlflk u iněna j · t dva lokte a pfil zdé1í, jeden Joket a půl zšfří 
a j dťn lol{ct. a 11fil zvýší (II. Mojž. 2·, 10.); ale ten počet loktfi 
11ijak se k smy Ience jich nebodl, ačby jim zvláště n jaký obraz 
oknzo\'ati měl. A podobně ani slitovoic jim v nič m k jich výkladům 
neslouží (t. v. 17.). Mimo to pak i tfil pokladn ;, jenž byl dva 
Jokte dlouhý, Joket široký a loket a p~l vysoký (a to před vele
svat nt) (t. v. 23.), z něhož v ·ak ani jedna čfslice nějaký núznnk je
jich !tveři e, neb O:lmice, ne ostn.tni PJcn)my neobsnbuje. Což 
pnl svícen e sedmi rameny a sedmi Jnmpami (t. v. 31.}? Kdyby 
pr o obrazeni nějaké zdělány by1 ·, o o mi mčl býti ram nech a 
rovněž tolika lampách, k naznalcni }trvnf Osmice, 1\terx m zj aióny 
nej\'fce se tkvf>j a os v cuje celou Pleróm 11. Opony však počtem 
des t (t. 2 ·, 1.) d ře s tr, prnvfce je býti obrazem de ti aión v; 
houni pak zhotovený lt jedenácte (t. v. 7. nťpořitn1i. Ale ani ve-

J) 1'. j. ;e místo '0t či od 1u·av~ k lev mfet.o od I vó k }lrAv~. Zna· 
ruenQj v: a.k, lc Žil!·! l1!lo 16 n ikdy ucpbii ;-;, , práve ~c se týrni.ž písmeny zkró.· 
ccnť jmcoo Jlo~J míui, nýbri vždycky ~=6+ _ 16. 

') 1'. j. nťjB . jmcno ii ;i~ kur ! Židé n vyslovnjf, nýbrl. mfsto něho 

~;~ l'án fik11JÍ, vžtly k nétl\U 'll ~ l'o~~Lnaný }>H,Mvllj{ c. 

ll 



162 ll kn. 2-1, 4. Do.kaz toho z čisla pět, jehož se nedokládaji. 

liko ti opon nezměiili, jichž byla každá 28 loket zdéli (t. v. 2.). 
l d é lku sloup de íti loket ,·ykláda.ji k vúli deseti aiónllm ; 
"š iř pn.k jednohokaždého sloupu má býti jeden loket a půl" (t.. 
v. 16.), to již nevykhidaji, ani počet věech sloupflv,.anijich závor (t.v. 
26), poněvadž se to nehodí k jich učivu. A což pak olej k po
mazání, jímž e celý svatostan zasvětil ? Snad o tom Spasitel tle
věděl, anebo Démiúr snm o sobě, ana ~láti jejich dřímala, ' 'áhu 
jeho určil, pročež se i s Plerómou jich neshoduje, maje mynhy 
500 siklii, kasie 1

) 500, skořice 250, pru vorce podobně 250, a k tomu 
i olej (t. 3 , ~3.), tak že z pateré llitky smíšen byl. Kadidlo pak 
(t. v. 34. n.) pod bně z gummi ) a z onyxu 3) a galbanu ")a máty :.) 
i kadidla 6) :smíšeno jest, co~ v e ko ani ohledem na srui:enf ani 
na váhu nic e ne rovnává s učivem jejich. e my~l tedy a h ·ub•\ 
pošetilost j t řici, že u vznešených a vzácněj~ ch předm tech zfi. 
kona nic n dbáno obrazův, v jiných pak, kdykoliv nčjaké čf lo e 
shoduje s tím, co oni praví, tYrditi, ·že jsou to m1znaky těch věcí, 
které jsou v Plcrómě, kdežto e všeliká čísla v písmě mnohonň
sobně nalezají, tak že kdokoliv by chtčl, snadno by molů i O mici 
i Desitku i van~ctku, i jakýkoliv počet z }Jísma si ustanoviti 
a ho za vyobrazeni svého smyšleného blULlu užívati. 

4. A že to pravda je t, toho důkaz př vezme čí Jo pět, ktel·é 
s jich učivem nic se nesrovnava a jejich ::;myši •nkou nic se ne-
shodt~e, auiž bodi k vyobraz nf něč ho, co se nalezli v Pie-

') Ka sie, h~cky 'lpt~ ~w-;, bebr. i17' ·' druh lilii s vonn)·m kořenem. 

2 ) Rozumčj sušenou vonnou pryskyřid sturače , jejž llcbreové ~~:r~ 

nazývl\ii. . 
) • ~;.ul, ji~ jedni o \'oruwm pHklo1>~ u škoř.\}'ky jistého ,truhn hlemějždt 

vykládají, jiní pal< t•oulc tw lice ral.lhinfl jen (!ástky rostlinné při11on ··t~íd, 

dilmn o jistém tlrulm kuldíku (genm), diJem o hi bičkovci cru·yot•hyllu ) rozum ' ji. 
4) ~~~ii pryskyři e nelibě páchnoucí, kteró.ž c z stliny gallJanum 

'1 .: ·.· 

v Abyssinii, ral1ii a )Tii 8" vyskytl~ i f doby vl\ n. a voi'U\.vkami nú · cna b)"\ ··i 
libovfwi scsih\)c. 

I) 1átn a1 it ZJl.'\tnl'ntí. -:: "ř,~{J=~v.cv; ž .::nk lJibl • m zi přú atl~l.m 
Jia,ti<lla o mítě r.ic nt-má, a LXX z~i-$i'Ttj'l i;~:.~7:1~~ po nich 1•a.Jc VulJ.{ato. 
galbanum houi oclori klu.cl u, nem lo se pHlobl z sv. tec ve S\ 'i•u1 ruko
pise ' t . .:!.. z~i~Í:rr,'l i;~~~,AOY -;etl, a tnclf~ om ·l m donmivo.l, ~ j kn 
ev. oltj, tak i posvntué kadi•llo z pat 1 •• ll t y &mf eno · t. 1.\rovo. Mi 1 

str. 793. a 157·1 u. 
"} il.t:~ kadidlo v u1.."hn loYn sm ln, z .. ·J; "t~ ,,ry. kyi·in· Y. imlic i·bo 

~ 

etromn llvsw<'IHa srrr< tn. ~ru\·n. U \nd1 •rg, D. rclig. \ ltrrtl11lmf'r cl. Hi hel, 
2. vyd. str. ~ u. 



11. ku. 24, 4. ~:fslo p·t, ač tolikkráte v písmě &e vyakytá, pomíjejí. 163 

rťnnt\ a sice dle písem takto. J meno Sót r m:i pět pi men, i slovo 
Patér taktéž pčt; ale i ve slově Agapé j~ t ji h takc pěl A Pán 
náS žehnal ti hlebům a nasytil 5 lidstva ; pět pnnen nazváno 
jest ou r~1na moudr}'IIli a taktéž pět nemoulh-ými. 1~otom se vy
vravuje, že přt mužů ylo s Pánem na hote, když mu Ot ~vč
dectví vydal, totiž: Petr, Jakob a Jan, :Mojžiš a Eliáš· sám pátý 
p~istoupil Pán k mrtvé děvečce, kterottž vzkřísil, nebot praví se 
(Luk. , 51.): " · dopu tilf žádnému vstoupiti s ním, leč Petru 
a Jakobu a otci i mateři její.C' Ouen bohatec v p kle pravt, že 
má p t bratři, pro , aby k nim el někdo, který by byl z mrtvých 
vst:tl (Luk. 1 :i, 2 .) . Tiybnik bravuí. odkad r~in malomocného uzdra
vena ů mu poslal, mři patel'O loubí (Jan 5, 2. . A arna t>odobu 
kříže m~í. pntet"() konc\tv a výběžkův: dva v déli, dva v !siři a jedtlu 
v pro tí·edku, na u~mž Si>Očívá, kdo bt-;el•y se přibíjf 1). l{aždtí 
1uka. nu -;e má p~ )H'St6; avšak i s my ·lU m.' me pčt; a v útrob~ 
našf lze pat ro "t ·t k počítati: ·nlce a jdtr phce. :slezinu a le
dviny. Dúlc i cel ~ho člověka lze ua ten počet rozděliti : hlavat pr a, 
břich st hnn, no by. PatPl'Ýlll v "k m procl1áz( l>Ol<Olenl liůské: 
nt'jprv ~ ucmlnYnč pak dítě, palt pacholík, p tom m1adý muž konečn ~ 
. taí·cc. v ll ti knihilch poc.lal !\{ jži Ji<lu zúkou. ne ky, kter. 
clo tal z ruk u lloží ·b, měla každá pět }llikázau( ~). Opoml zasti-

l) Mlu 1-li v. Ir n ne o }Jěti kon ·ích křižc, kdt!Žto sv. Ju tiu (DjaJ. ·. 
Tt·ypb. c. 91.) toliko tyry konce či rohy sv. kNže udává, jrdt'n t . kolmy 
\' zhfu'U čufc1, pak pří ní llva k přibití rukou, a •tvrtý, "břevno, ktert! se pro
středku I•řibiji, na llthuž hy spol ibali uki·ižo~·auci", nikterak s vt~ ·p 1 k nc>po
t~koJi; neboť t.e sv. lrcnalS po čitá i ten kout>c v zemi zapušt ~ný a UlJCvuěni 1 

to 11atrno jest. PótS'lll pak t•ozuntí sv. OtP . týfl. konec, ktcl'ý Justin na čt\'rt ·m 
mís · kla<lc•, tak z~·au ~ sellilf', sedadlo i:ili kolik, roubík do oupn kříže 7.U.

}IU~tčný, jc~i ukřiž Vatl ·i l1ylo okročiti, aby tt!lt tížl svou rány rukon l'i'ibitých 
e.cprotrblo 1 s Jdiií.e n li}Hullo. Tot m1RntUln ... í výldnd lov jak Irt•n ovýcl• 
t • • Justinov ·dl. Snppcclnucum čiU tahu!n, cr Vll na Z}liisob trnože JlH
hité, k v clt•J•ř ní 1\ přihití n ·sv. nohou l,ani', ktc'n~ž nu ncj('duom oba·~ spa
třiti jr. t, v ěe ·tl-m teprv století c připouún6 u boře Tiu·sk 'ltn. , · l'()Vn. La.u
:Ieu, D. ldzu•n IJL'U<'n ·wgc Jc•su tr. 810. 11 u.; !'\u ··il k nt. :n. a.'l. 

~) D atcro lloř.icb )li1ká .ani, J'c: nýf'h 1\ol chou ů k ch kam un)· ·h, 
~·ozli ui• l'm~vrlmjí vykladaťi }lisem B\' . Zitl '• Jnsff }'Jav. (Antict. lll. 6. n 8.) 
tt. Fil {l>e 1 h•cnlol!o) a 110 nioh v.dl' v. J r.-nr,i ld.ulvn Jlatcn' M nitlou elf' ku ; 
JÍní i·rčtf t t vů a z latin k)·c·h sv. Ambrcli t nn st. 71. in ExotL) na jťdnu 
Jd. cl nu Hvero Jln·nfch 11i-ik:í.:&1ní a nt clrulwu ~ stero (INtntnidt; jiní latinští 
útcm ·~ z:' av. AnJrnstiurm ur liJI nn jťchm clc.-ku tři t~·kfiJfd e pn innosll 
}lřrt\JO k Bnlm směi·nJU'Ich, o ·tntnfch "llu oh"<~lmjfci ·b I•ovinuo!.ti k hli~uu•m 

ua. clmholL Mi uc str. 1ú7t;, 
• 11 



164: ll. kn. 24, ó. Jak blouzní o wm, l c rok má 12 měe{c~v o 00 dnech. 

rajícf velesvatyni měla patero slouptl 1
) . Oltář zápaln měl pčt loket 

zšfři (ll 1\fojž. 27, 1.) 2). Kněži zvoleno na poušti pH: Aron. 
Nadab, Abiud, Eleazar a lthamar (L 28, 1.). Suknč a nÁpr ník 
a ostatní roucha kněžská byla utkána z patera, měla totiž: zlato 
a mod1ý postnvec a dát a červec a kment (t v. 5). A patero 
knižat sevřel Josue, ,yn Navuv, ,,.e slujich a dal jich hlavy lidu 
}>~lapati (Jos. 10, 17. n.). A tak jeStě na tisíce podobných věd 
o témž po{.1.n a o jakém by kdo chtěl, uvesti lze i z pisem i z př'

romných věd přírodou způsobených; ale pl'Oto hnedle n pravíme 
že jest pčt ai6nfiv nad Démiúrgem, anii pětici jako v~c n~jakou 
božskou za svatou pokládáme, n.nif věci neostojné a bJ:lznivé tnko,·ou 
marnou prací dokazovati usilujfme, aniž násilim, který tvor do bře 
od Boha zřízený, z 1 e obrn hne v obraz v cl nej oucfch, abychom 
bezbožné a zloi'mné učeni uváděli, jež kaldý sebe ménč rozumný 
"·lo,·ěk poznati a vyvrátiti mflže. 

6. .1 cbof kdož by jim přisvědči1,· že rok má 365 dní k tomu, 
aby dvanáct měsíců o ti'i dceti dnech bylo obrazem tlvanáct ra 
aiónův, a ·koliv i ten obraz ~m jest nepodobuý? Nebot onde jest 
jeden lmždý a.iún tři d c á to u částkou celé Plerómy, ale mčslc 

jest, jak sami JH'av1, dvanáct ý dH roku. Ano, kdyby rok e 
rozvrhl na tf i d · e t a měsí na dvanáct L č:í.stRk], mohl by s 
ob111z ten J>Ova.žOY:lli za sronuívaj ícl se s jejich lži. N yn1 však 
jest 011ak toho. Jejich Plerú ma rozvl'huje e na ti-idcet čistí, 

jedna. t>ak č á s t na dvanáct dílů ; ale tu c e 1 ý rok d~lí · ua 
dvanáct částek, jedna pak čás t k a na t l'idcet. Ncdovtipuě t dy 

pas i tel učinil m ě s i c obrazem c c 1 é lerómy, n rok té Dvaná ·tkr 
uvnitř Pl n}my; hodněfi by by lot ovšem, rok na třidcet 

částek l'OZVl'hnouti, jako jest celá Pleróma, m ~s ( c tmk na dvi.ináct, 
jakož jest tolik~ z ~ůó!lův v jejich Plerómě. A o ni celou Pleni mu 
na tré l'Ozděluji, t. j. Osmici, Dcsítlm n Dvnn:l tku; al t en to 
rok se děU na -;t\·ero, t. jnro, 1 to, jeseň a. zimu. Avšal- ani m -
síco\'é, jež za. ohraz své Třidcltky pokládajJ, nemaji ur itč po tii
dcfti dnech, nýbrž ti více, ti méní", poněvndž na ně j e~tč pět thú 
připad:L Ani pak den nemá Vldy určiti'í clvanáct 1JOdin, nýbrž i
bj''\·á ho od d viti až u o 1 a.tn:ícti, n. ubývá opět od pabuicti až do 
devíti. Tak tctly nestaly lie mě ícc o třicl · ti dnech lll'O ttidcet 

') ro<llc H. Mojž. 2tit 37. mt!l vchocl do v a. to stan u p ~ t sloup , vchod 
pak do vP l esvatynč ill~ t. m. v. 82. pouze •ty ry. 

~ Zaji;;t'' omylem m~ ~r!e lat.. překlad nalt1tuilo rufito ; Jnťtudu ' o; Y· 
s oký b)l olM.ř ten j f'u tři lokto • 

• 
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aiónův, sic by mčly určitě třidcet dní; aniž pak jich dnové o dva
nácti hodinách proto, aby dvanácti hodinami dvanáct aiónť\v zna
menali, jinak by též oni m li vždy určitě dvanáct hodin. 

6. Praví-li v ak ješt~, že I v o u trnnou se rozuměj( věci 
hmotné, tak že o jest na levici nutně porušení béře; a že proto 
Spasitel přr:el kov ·i ztra n , aby ji převedl na pra'\'ici, t. j. k těm. 
levad :iti devíti ovclm sp 'sy, které nezahynuly, nl v ovčinci zi'l
ibtly: tut nezbytnč jim přiznati jest, že které nálcžej1 k pozdvi
ženl I vé ruliy 1), nemnjí úča ·tenstvf na sp~ enf. .A podobně jim 
bude všecko colwliv ten počet ncmá, mt I vici, t. j. na poru eru 
dáti: i to jmeno, jež řecky sluje .Ag a pé, dle feckýcb ísmen, jimiž 
. e poč t zn:.unená, dávajíc číslo dcvadel'át tťL po lobně nál~ži k po
;uhiiení levé ruky; a potiohně i A I ~ t h c i a., dle pol10tč ného IlO

čítáni i Jo edesát tyli m~jíc, na stran v vě í hmotný b sto jl· 
a. tnk vftbec budou nueeni všecka jmE~nn. vat • cb, která po ·tu sté h o 
neclosahujf, nýbrž toliko počet levice ohnúšejí, za porušitelná a hmotná 
vydávati. 

Hlava XXV. 
Od1 ovídtt nn námitkn a oka.znjr, fc a Bub nesmí dl písrn n syllab a či9cl 
m řiti, nýbrž Y. s flOčty i všecky stv řen · v i dl pravidla Jlra,·dy uva:.:ovati 
mají; že všecko z jednoho Boha "\j pťtvo(l má, aniž se smí, co my. I lidRkou 

převy ~vje, zyěc]a ll zk(lumati. 

1. it •kne-li v~ak oproU tomu někdo: Cože? či j t dáváni 
jmen a vyvoleni apo. toluv a skutky Páně a krci ný ř:ld tvm'Stva v ci 
marnou a uahoililou? ' ěm odpovffl. m . : Nikoliv; n 'brž s v likou 
moudro~ tf a pní zj vně, příhodně n př krásně od Boha u čin" no j st, 
i to dávné i) i co za nejnovějších tl ob lovo jeho pii ·obilo; ale 
ne mi se to člslem tiiddtky p jiti, n}·brž , daným u enfm Lzj -
venfm Božím l an ho s roZllillem; aniž pak s1ušf e o Dobu z k u~ 
mati dle či el, syllab a pfsmcn (tot j st vždy nejisté pro rozma
nitost a roz li -;o o, t jejich, i že si z nich muže knždé, i dnrs tťprva 

J) T. j. 1ctcri jsou potl číslem sta; srom. l. ·16, 2. pozn. 4. 
? ""tvoření světa a coicori za doby St. Z. se udé.io. 



166 lL kn. 25, 2. a. 4. Rl'tznost tYorCl neruši soulad celku; vědi!ní n olunczen • 

flodobnč vymyšlen~ učen( důkazy obrati pravdč odporují ·í, ponii
vadž je na mnohé věci )ze obrátiti) ; nýbrž či la sama i všecko 
co učiněno je t slušt přimHiti k danému obsahu pmvcly. Neboť 
nenf pravidlo z čisel, ale či la z pravidla; aniž B h z tvorů, ale 
~iký tvor z Boha; neboť všecko je t z jednollo a téhož n ha. 

2. Ze však jsou tvorové mnozi a rozmaniU, jsou ice k c -
1 ém u tvo tvu v d r~JTl ladu a libém soubla u; al považuj me-1i 
jedno každé stvoření zvlášt o sobě, jsou o ~ m obě Ye polek od
porn:í a n ouhlasmí, jako hlas itery rozmanito. tf jednotlivých t nú 
jeden souladný náp v t)ůsobf, ač v. mnohých a rflzných tón ft . lo
žený. IilO\'Ilík prayuy ne· ní tedy rozdflnosti j dnotlivých touu 

d:iti své ti a míniti, žeby snad ke každému tonu jiný a jiný 
pi1sobitel a umčlec byl, a jakoby ten vysoké a ten ltluboké a jiný 
opět stř dní tony v. ·vňd~l ; nýbrž že j d . n a týž je t na zj v ni 
moudro. ti celého <1Ua jakož i sprav dlnosti a dobroty i -: tědroty. 

Kdo šak ladný souhlas posloucbaji, chvrutež a os1avujtež uml-l e! 
obdivujíce u jedn~ch silu, u jiných pak naslouchají j mno ti. 
a u jiných ladný soum~r mezi oběma pozot·ujfce · jiných o~t ,.ý
znam zkoumajfcc a nač každý se vztahuje uvožujfce a příčiny kaž
d ilio vyšetřují ; nl nikdež pravidla n přenášejí e, aniž s umčl é 

spouštiijíce a viry se zbavujíce, víry v jednoho Boha V~etvQr e, 
aniž pů obitcli naA mu s rouhajf P. 

3. Ale když i někdo nenalezne ptičiny všeho, co zkoumá, 
pomni, že člov~k jest nesnúrn menši Doba a že se mu toliko 
z částky dostalo nůlosti , a že ne nf je -:tě rovťn an bo podob n 
tvůrci, ani:'. muže míti zw1mosti n včdomf všech v~ci , jako Bfib, 
nýb.-ž o v, mcn~{ j ~ c n, který dn :s nčin 'in j ~t u. hý ti lJOta.l, od 
toho, který nejsa učin~n, vždy tentýž jest: o to Žf' i ve zkoumání 
a p 7.nnní při čin všec 1 věci menším jest toho ' který u~] učinil. 

1e t n<'j i, ó lověče! n stvoř .ný, aniž j .. i byl vžtly spolu s Rohem 
jako vlastní 1 o v o jeho ; nýbrž nyni z nesmírné dol•roty j lto }lO

č..1tťk bytí sv~bo obdrž ·v pomalu se uč~ od lova jeho pozmi
vati i·údy Doha, Tvor S\'ého. 

4. Dr?. se tedy řúdu v dčnf vébo a nc,·y:.; upuj ·i, jakoh~ 
ncznaje do bm nnd )Joh. sam ho; ne bot nelz~ n:ul n ho vy tou
piti; a n zkoum •j, co y nad Stvoii I sv~t.a h 'Jo, ni zaji ·té 
nenalezneš. Nebot neobmezený je t Stvořitel tvůj; a n .1· ď, jako-
y jl'j cel ~ho byl zm~řil, a vešk ro jeho tvor tvo }lrošel, i vešk ru 

· eho hlLt oko ·t i vJsosf i ~i rok t pro bledl - ncrod nncl něho 
pl\ trati po jin •m Otci. reboť nic nevypú.trti6 , ale proti přitoze-



I!. kn. 26. 1. 2. Lépe Boha milovati než lichou učenost( pýchati; pfOdad. lf.ť7 

no ti vymýšleje nesmyslným budeš; a potrváš-li v tom, v blnznov-. 
ství upadneš, pokládaj ebe vznešenějším a lepšfm svého Stvoíitele, 
a jakobys byl jťho říAe pronikl. 

Hlava XXVI. 
[;iclé sprostí a neuč ní, upřimoě mflujíc Boha, pi-edkujť tt';m, kteří pýrhou 
nt8.11l~ učeno ti své s nadýmaj' · všet~č.ných a zbytečn)·ch otázek se varujmE'. 

I. Lépe a prosp~šn~ji jest, prostým a máloučeným býti a láskou 
pfilližovati se Dobu, nežli i na mnohé učeno ti zakládati a při 

veliký ·h vědomostech shledánu býti rouhM•jm k Hospodinu s\•ému, 
po jiném Bohu Otci p:itraie. Protož i Pa v 1 zvolal (I. Kor. 8, 1.): 
"Poznán[ na(]ýmá, láska pak vzdělávtí ", ale nikoliv jakoby pravé 
poznání o Dohu zavrhoval, jinak by sám sebe nejprvé káral; nýbt~ž 

poněvadž Y~dN, .že někteří do mně 1 ý m poznáním se vynáš~jfce, 

vypnduji z 1úsky Božf, a proto se J)<)Važuji býti cl konalými. že ne
dokonal'ho D ~miúrga u váději; t>ro ta k o v é pozn:inf, s kro u je jich 
P.Ýclm, dí: "Poznání nadýmá, lá ka pak v?.dělóvLi." A '\ak ne ni 
vít ího uad)rm:lní nad to, kdyžby k(to sebe za lťpšfho a doko~ 

nalejšlho považoval, nežli jest ten, který jej stvoíil a způsobil 
a d chem života obdařil i tuto byt mu dal. Lépe tedy jest, jak 
j em výše řekl když n kdo nattl'osto nic n Yf, ani j cl n příčiny 

ktt'réhokoliv tvořen(, proč stvoteno j e. t, a věří Rohu a trvá 
miloV'"nf j ho, nežli aby takOV)~&n po~nánťm s n. dýmal a vypadl 

z lri 'ky, ktPrá oživu· e člověka; a Llépe jest, když někdo l nic ne
hlerlá I' znnti 1 Ježí Ktista, Syna Božího, za nás ukřižovaného, 
nežli aby dm•tipečnými otázkami a malicbernfm slovičká 'Stv{m 
v bezb ř.nost upadnul 

2. Ncbot což, kdyby někdo takovým bád:infm zpyšn v, za 
slovem Páně (Mat. 1 , 3 .) : ,.I vlnsy hlavy vnsí všecky sečteny 

j ou" zv davě v šetřovati se jal po~et vla u nn každó hl vě i prt
činu zkoumati, proč ten tolik, a ten tolik vlasů má, poněvadž ne
mají v i ·kni stejn vlasú, nýhrt. mnoho tisíckrát tis(cí\. jin ~ch 8 ji
ných počtíi. se Yyskyt:\, jelikož jedni vřtšf, jinf menší hlavy majf, 
jťdni hustšf, jin( pak řid f, 8 opět jini jen pramál vla u maj(; 
n. kdyby pak ti, kteří by se domnfvnli, že vyzkoumali počet vlas , 
pokoušeli Re o to, &b tfm dotvrdili vé bludař tvf, )(ter~ si vy-

• 



' 

16Sll. kn. 26, 3. V~ch •ěci přič. zná j diný B., moudroati jeho se spokojme. 

myslili? Anebo opět., kdyby někdo, protože v pí mě (llat. 10, ~9.) 
p áno jest: "Zdali p, k neprodávajl e dva vrabci za halíř, a ani 
jeden z nich nespadne na zemi bez vt'lle Otce va.~eho ? chtěl po
čitati, mnoho~ li s · v.-abcO cbyt&~ <1 nn butr v:\ud '1 anebo v jedn · 
každ ; krajině, a spolu po příčině pátrati, proč včera tolik a pře

de,·čírem tolik, dnes palt pět tolik jich schytíno je t, a kl ·by 
po · t t · [·chytaných] vrabcfi k svému u· ní potnhoval ~ zda Ji pak 
e ten n k1ame sám a nesvádi ty, kteří se ho přidl"'luj(, u velikou 

pošetilost, pon~vndž v i4lk<lv ~ch včced1 lidé \'ždy horlivi bývají, 
aby se z<litlo, že nč o ví c nežli jich u •it ló vypútmli? 

3. ož v nk , kdyby se ~ nl'kdo Lízal, zdali Důh ví v-: -
liký po et v-:ech v ci, ktet-n učin~ny j mt a se dějí, a ztlali jetlué 
každé 1 o jebo prozř telnmti do talo v Ji kosti dle j jl pov, by, 
a l dyby hom my přisvěučili a přiznali, že z toho všeho, co se jest 
' alo n co e stává i stan , naprosto nic neuch<izi vědomo ti Boží, 
nýbrž že j ho t)rozřctclno ti j dun. kažtl.i věc m:l vlastni vou po
va1tu a řlld, po~et a vrlik() ť, a že nic ' s ani nťdělo nni nrděje 
1narně a náh clnP., nýbrž ve1epí·íll0du a podle vrc110vané moudro:ti, 
a že to zázračný a právě bo?~ký rozum j St1 který tal<Ové věd ro
zpzuávati a vlastni [jich] příčin udati <lov le; a k()yby tentýž, 
maje toto naše s'' dectvi a vyzuání d•ll j ~l se jal p éítati i pí ·ek 
a kam 'nky na zemi, ba. i vlny mořské u. hvl'.ztly neb ké, a zkou·· 
ma ti přť~iny počtu domněle vyp:ltmnéi.Jo: ztlnli 1m k hy ncza.lubo
val člo,r"k tukový marně se namáhajíci pošetilým a ne mysluým 
nazvAn hýti ode ,rše ·h, ktlo rozum maji? .A ·fm vice natl jiné se 
takovými ot:tzlmmi obírá n un v ce net. jiní vyp ... itrati s domuťv,i, 
nezkušenými a spros!iíl<y a duševnými nazývajc všecky ostatní, po
n~vallž marué jeho namáhií n( n podnikají: tím ,. ícet je ' t on rim 
ne myslným n bln tu, jnko bl k m omn1 nýtn, llohn v ničem e 
nepodávaje, n)%rž Boha S\'Ott domn -;le vynnlez •no u ědou mčnc 
n domy ly své nutl vel<•bno. ť Sh'oi'"it 1 ·v ·110 v~·nrišPj • 

• 
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II. kn. 27, 1. 2. Jak se podobenatvf vykládají bezpečně a spasitelně. 169 

Hfava XXVII. 
~e Inšíl, co ~emno j st, vykládati z podoben tví, jimžto rozličný emysl pod

ložiti lze, n)·brž .z toho, eo jnsně a zjevnu v písmě položeno. 

1. Rozum pak zdravý, neodvážliyý, po.zol'livý a pravdy mi- . 
lovný ochotně bádati bude u věcech tčcl1, kter · Btih lid m v moc 
dal a poznání našemu podrobil, a pro. pívati ude v nich denním 
c''ičenhn poznání sobě nsnadiauje. A to json věci, které se zrak u 
nascmn nasl<ytuji a které se zř jmým a neoboj tným zpi\ ob m 
Yýslovn v prs m č tou. A proto sl u ·( IlOdobensh( prit·ovruívrtti 
k v cem neobojetným, neboť kdo takto je vykhiůá, ez ncbezpe-
en~ h·í vykládá, a dojdou p d b n tv1 u všech podo n ' ho výkJndu; 

a tčlo prav .. ty setrvá nrporušrno, v oudech svých stejně upraveno 
a 11epodvráceno. A \'Šak co nťnt zjevně poYětlíno, aniž oku • na
k iá, m' ·Iu~f pojiti s výklady }'IOllolJen tví. jokéí l<až<lý dle Jih o. ti 

si vymý lL N 'bot tím bťb~m u uikoho neshledá s pra\'idlo )ll':LV1ly, 

ný rž kolik "Vyklndn.čfl podoben. tví, tolik bjevi ·e pravd vzájemn 
e p týk, jí i h a věty sobě odporu st'\t o'i ít:h, jakéi i bývá bá· 

dání filo~ofů pobausl<);cb. 
2. Tok vou m rou lov@ k tedy n tavičně bnrlc b:ldati, nle 

nikdy se neůobád~, pončva.ůž poYI·hl návodem, jal<by b~irlati měl. 

A když přijde ž ni l1, kd mt. lampu nepřipra"Venou, ne"vítid .žáduou 
zjevného sv tla j nostl, uteče k třm, kdož výklady podobenství 
ve tmil h p1·ol1ú njf 1), a opu ·fí toho, j nž zř t lným hlcis ·ním 
zdm'llla přlstupu k sob~ uš dřuje , a bucle vyloučen z komnaty 
jeho. Když t dy ve~kera pf~ma., i pl'Ol'Octví i evnngelia zjevně 
a ncobojetně hlásají a tak, že v ·ickni je stejn~ sly~ ti ruoh u, jak
koli v:·ickni 11 v ří, že j d n jediný tlh, s vylouéenlru jiuých, 
v:ecky věci . krze lovo své učinil, viditelné i ncvitlitelné n bcské 
i pozem kť, vodui i podzemni, jakož jsm ze samých výroků plsem 
doltázali, a [když j samo tvo tvo, v kterém se na.chňzim • v~cmi, 
jd okem spathtj me, totéž stvrzuje, že jeden jest, k rýž j stvořil, 

řidi a pravuje: n m lo tupými se obj •ví, kdož za tak jasnťho 
zv tování sl pými zn távaji a n chtčjí patřiti svčtla. hlás~inf, nýbrž 
sanů se v pouta svírají, a knžu' z ni h B domnívll, že temnými 

I) " i · trnbunt"; Uay<l béfe slovo to ,,e smyslu: prooli\11Jf, jakoby sv. 
Otce podl , I. 4, a. ll8l'á! 1 na veliký vlat, za který bludaři své n ti n · výklady 
Jlfednll.šeli. Přidati jsme ee ke smyslu tomu, poněvadž i protiklad věty o le-
tuji i mu pfi d nj • 

• 



170 U. kn. 27, 3. Zvl. co do bohozpytu 2 , l.Bcz prav. poznáof marné oB. ádánf. 

výklady '(lodob nstvi z'rláštnlho Boha nalezl. Neboť že o vymyšleném 
Otci vrtošníků t~ch nic zjevně a ntlzáhadně v žádném ptsm~ se 
nepraví, to ami do vědčuji říkajíce, že těm věcem S}lasitel tajně 
vyu ·oval ne vš chny, nýbrž některé z učeníků, ktei1ž je mohl i 
chápati a tomu1 co on náčrtky, hádankami a podobenstvťmi nazna· 
oval, vyr auměti. Poušt j f se v ·ak tak daleko, až i praví, že jiný 

j ·t Bťlb, kterýž e hlásá, a jiný Otec , kterýž podob n tví mi a 
b!ldankami označuje. 

3. Poněyadž ~šak podo'Len tví nejeden výklad přip uštějí. 

kdo i pravdy mno,•ný nepřizná, že co do boho;"pytu z nich něco 
tvrditi mohou [tolilw 1 lidé ,. nebezpečí se řiticf a nerozumní ? 
I neni-li }lak to ne L'l.V ti domu ·vého na skálu ilnou a '(levnou 
i v i·ejně patrnou, n ~bl'í [zakládati jej] na nejistou, Yrtkou pfsčinu? 
Tudfž i nadno jest, \') rátiti sta,·bu takmyou. 

Hlava XXVIII. 
Tajemství &ži mám tnk zkoumati, abychor11 ge oiktly n~odchýlili ani od prn
vidla pravdy ani od ji tt!ho lloznání Roziho. Písmu svntl•mn mám i·iti, nniž 
pak marut'i pátJ"8ti po tom, co Bohu pon«:> hati sluš· a nač omezený rozum ná 
nestačí. V tom 11rávě chylaljí kn.cfři, ze nic neponf'chávl jf Dobu, alt• vŠN'ko 

všete ně vypátrati usilují, 1,roěct i v tak }lři t•rné hl mly upad. j i. 

1. Majlc tedy za pravitllo 1mwdu snmu a jasné o Bohu svli
dectví, nesmfm - en1m oUí;r.ek jiné a jiné nnmitajicfm odvrbovati 
pevn a }lravé poznáni Bol1a, nýbrž 1"' šenf otázek dle tohoto pra· 
vidin zpravujíce, ovšem cvičiti e máme zkonuuhúm tajemství nu ta
novP.ni praYťho Boha, al~ i v lásce jrho t'ňsti, jenž pro uá tak 
mnoho učinil a ini, nikd všnk n vzdávati toho přesv~dč nť, 
vedle kterého se co nejzjevněji hlásá, že ten je t jediný a pravý 
Uuh a Ote , jenž i tento svi'>t stvotil i "lov kn učinil, a jenž dal 
tvoru vému vzrii. t a jPj od m n~l h v~cf volá k v(! ·trn, které jsou 
u n~ho, jakož i Illod v lňuě JlOČatý nn sv .tlo ·lunt: vyvádí i pše
nici 1Hlyž na téble sesilnNa, do stodoly n chov:ívň. J est pak jedrn 
n t ~ž v~totru e, který j lůno mntRtsk6 ZJlfisobil i s\un s voiil: 
n j n a týž Ho. podin, který i stťíblo vy v dl i zrna p ~ enj mí, zrl' st 
dávnj , r zmnožil i todolu }}řiclty tn.l. 



ll. ko. ~. 2. S. "•eho se rozumně dobádati nelze, Bobu zůstaviti dlužno. 171 

2. Když v§ak na ' 'šecky owzky v písmech odpov di nnlezti 
nemf1žeme, po jiném Bohu mimo toho, který jest, nepátrejme. flez
božnos včru by to byla ncjhrubšt. To zajisté musfmP. ponechati 
Bohu, tvořit Ji vému, dobře v douce, že pf m a sice dokonalá 
jsou, flOněvadž řečena od Slova Hožlho a Ducha jeho, m y pak 
jsouce nižšf a daleko niž í od lova. .BožUao a Du ha jeho, že pro 
to i }lO tr:idnme známo. ti t.tjťmstvf j bo 1) . A nenf divu, že ve 
v{1cech du l1ovných a n beských a v tl•ch, kt ré nemohou než zje
veny býti, ~'\kový nedo ta k trpime, když i ve vě b, které př d 
nohama. na. ima. le7.í mlrum pak vc' d stvořené, jichž se dotýkáme, 
jež patíim' i vůkol ebe mám ), mnohé n~s tajny jsou, a my jP 
Bohu po ne hávilrnt'.. J mu zttji.:t > 11ři lu:í, a y př dčil nade YŠ chn)·. 
~ehoť což, kdybycl10m vysv~tliti cbtNi pt-ičin~·, pmč Níl se rozvod
ímj . ~Inobo vtci mluvíme, mnoho vhodný h, mn ho nnd i ne
vhodnýcll; a) o je t pravdivé R • bllé a jist'· . est u noha. Alt' 
i ObYdlí 1•tactva st hovavébo, které z jarn k n:ím přilétá, v jeseni 
pak nízem ná opou"tl, ačkoliv to na tomto svě d~je, jest 
mimo na~i vl'!domosť. A co mu1.eme vyklaůati o mořsk m přHivu 
a. odlivu, ačkoliv soudíme, že tu jakou ji tou I>řfčinu má? an bo o 
mt žeme 1ci o U h Y c h, ktel'Č za mořem jsou, jak~ by byly? 
_\orbo co m žetnc povědčti, jnk po,-stávaji deště, blesky a hromo
bití spoust~· mrakítv a mlhy • proudřní v trii n. vě i těm podobné; 
jak udati zásobárny sn ~hu a hrtí.du a co s tím jest příbuzno? Jak 
pak jest tvořt~ni oblakův an h jaký jest ·tav mlhy? J akA jest pří
čina., že m{\sfc piibýnt a ubývl\; a čím j ou tak rozličné ' 'ody, 
kovy, lmmení a v~ci těm pod bné? Po přičioL1ch toho ~eho p:ítrn
jf c, mnoho sice mluviti hudeme, ale j diný Růh, an to působi, 
pravllomlnvný j ' t. 

3. ,J st1ize puk i z tohoto tvorstva některé ,·~ci [jedinému] 
nohu známy jRou, al někter '. i námi po tíženy bývajf, jaké j st 
to ne-š st1, kdy7. i v písm(, zvlášť když c lé tlí ·mo duchovně j t, 
n které ic věd záhadné s milost( Doži ' 'Y ložhuc, iiné pak Do hu 
z 'htvfm , a to u \jrnom za toh to v ku, ale i v udouchn, aby 
Riih v~cl: hyl učitelem , n člověk veskrze u~ níkmn Božím? Jakot 
1 tq)o~tul pov~d J (!. Kor. 1:3, 13), až. všecko jiné pomine~ 
že zůs n.nou víra, nndl'•j a Usl\.. N b t vfrn v učitel naš ho 
vždy p trv~\ pevná, ujiSťuj(c n:is, ž on j t j t1iný pravý B h, 

1 ) !'oznam oati slu§ť, že zue n později 1/ č. ton to sv. t cjemoě 8 do
týkA 'fjmyiili\ o m uěf dokonalosti později vyploz n)-ch aiónb, o utrp nf otle 
a nP.v ruo ti D mi 1 ově. 
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abychom ho vždy opravdově milovali, poněvadž ten jest jediný 
Otec; i abychom dt1věi'i1i, že budou ně ještě více od Tl •ho obclr
žfm a se naučíme, poněvadž j st dobrý, a vládne ne-Rmfrným bo
hatstvím a královstv1m neskonalým i mu nim n po 'tib1ým. J ·t
liže tedy, jak jsme svrchu pov"dNí nl•ktcré záhadné otázky za
u ·háme Bohu, tehdáž i viru svou zachov<ime a b zpcčně v nf] 
vytrváme, i ve kero pf mo nám od Boha dané, bml v n jl pšim 
s mírni souhlasu, tak že i podobenství jasnými výroky s budou 
sro,·návati, i zřejmé výroky k v ·svnl nf podo ťnstvf poslouží, a tak 
potom v •ecky rozmanité hla. y výl'oku jed i u ý m lallným sou
zvukem v duši na -:i za. vznl Vť1 bichn oba, který všecko stvo
íil. Jako kdyby se někdo tázal, činil ťth prvť, nežli sv t 

" st\·ořil? řekneme, že odpovť< na to mí.leží Bohu. Ze pak tt>nto 
svH učin~n jest v šecek od Boha, počá.tťk ,. j v čase vez ma, 
tomu uči nás písma; ale co by b~·I Dfah dřh I pné, i állné pí. mo 
uepraví. Zť\st~vá tedy odpov t nn o. Dohu. aniž se sluší tak po
šetilý h a nehízan rouhavý h výplodl VJhl •hivntj, a l roto, že 
domn vá , jakobys původ l1moty bJl V)' ;:;etřil pon·l10vati mým 
Bohem, an vše ko učinil. 

4. omněte znjisté vy v"ickn i, kt ří t<lkov í výu1 ly snuj te: 
když jediný Otec slove Bohem jíll1Ž i v tn·u,·tlč jest t<!n, jrjž vy 
Démiúrgern nazýváte; a ktly·l písma jediné toho Bohn znají i kd ž 
Pán t b ož jedint'ho Otcem jmenuje svým, maií. l\h~réllo jiného 
zná jakož z vlastních jeho slov hodhime dol\i lati 1

); nuže 1 ttyí ,.y 
té b o ž vych· v :i býti lJlod ·ul 1' kl ·ku a zrozt·u · lLl u vt-dom ti, 
jenž by nevěděl~ co nad nim jest n. cokoliv více o něm mluvíte: 
považte., jaké jest to veliké rouluiní pr ti tomu , jenž j t 11mvý 
Bůh. V ážn ~ic a počestně, jak s z dli, pravft , ~ v(>ř[t v o ha; 
ale potom n mohou se Jll'Ok<izuti s jiným B h m [mimo Dé· 
miórgal, prohlašujete toho, v nřj:l. dle řečí svých včříte, za výplod 
poklesku a zroz nce nev domo ti. A ak tato vnse zaslepenost 
a pošetilá teč pocltázf uůtud, že nic neponccbuvátc Dobu; ale \') 
chcete i vypravovati, jak Bůh sám a jeh I• .. uu je iL Jovo a Život 
i Kristus byli zplozeni a se narodili, od nikud jinud to n berouce, 1 č 
od pocitt lidských; avšak nczuamnnáoo, žef ov~mn u 1 o v . k n, 
an jesi živo i h w složeným, lze tak mluviti , jnlm jsme prv 1) 

tekli, o m li li lu! a o my lenf lid ém, a že z mysli pochází 

1) Jllavoě v ko. IV. 
2) Viz bl. 18. 
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myšleni, z myšlenf pak rozvažováni z rozvažováni pak logos (ale 
jaký logos? nebot n "co jiného jest u Ítekuv logos, jlmž se rozuml 
mocnost my~li í [t·ozum , n~oo jiného ná. troj lovo vyrčené], jímž 
se logos vydává); a že nčkdy mlčí člověk, jindy pak mluví a jedná. 
A mk B ů h je t v '(ec k mysl, v ecck rozum, ~ecek účinnJ-; Duch, 
všecek ·v tlo, vždy ~ntýž a obě roven, jakož i nám prospč no · 
je t o Dobu • mýšlcti, a jakož z písem se učíme, a pro tož takové 
pocity a rt zué výkony nelzc aby u nčho místa měly. Ncbot ani 
t. r tvo ti roznmu lidsklibo pro du hovnou j ho povahu n stačí jazyk 
·loužiti, jsa třl sný, pročež i slovo nru uvnitř zdržováno jsouc, 
nebývá 1m jednou tak vyd<ino, jnk myslí pojato bylo, nýbrž po 
část~1ch, jako jazyk podávati stačí. 

6. Al Bfih, jsa všecek rozum a všec "k slovo , co myslí to 
i mluví, a "CO mluví to i my~ll. l\Iyšlcni totiž jeho j st slovo a slovo 
je t my 1, a my~l vše objímají í právě jest Otec. Kdo tedy mluví 
o my li Bož f, a té m li zvhi tni vypl zení připisuje, prohlašuje 
ho složeným, jakoby byl něčím jiným B h a něčlm jiným mysl 
praprvotná. r 1 bn též kdo by L gu u vycbázcni jeho od Otce 
tř ti místo přičítal (neznaje tudíž velikosti jeho), daleko ihn d Loga 
od oha odloučil. Di pak pl'orolc (Is. 53, 8.) o n m: "Rod jeho 
kdo vypraví"·( Vy pak ZJ)loz ni j ho z Otce věštíce a vymi ·enf 
slon\ li<lsk~ho pomoci jazyka přenášejice na lovo Boží, tbn s p r a
ve tl I i v ě sami na seb u včdčujcte, že ani lid kým ani božským 
věcem nerozumí . 

6. Nc mysln" pnk se uadýmajíce pravíte drze, .že vfte nevy
slovitelná taj mstvf ožl, ješto i Pán, jsa yn Boží, sám pti_pustil, 
že o dui a houioč oudu jeuin • Otec vl, zf~imč řka (Mar. 13, 32.): 
, O tom pnk dni a hoilině nikdo nevf, ani yn 1

), jel1iné Otec sám". 
Kuyž t dy ue tytlčl se Syn v·,domo f noho dne odmi · ti k Otci, 
nlo řekl, co pmv<la je t: ani my se nestyďme, co u věcech na po-

1) Toho mí 1a užívnli od Ari 1•o ~fnnjl v.'ickni kacU·i, kt li úi tll 
PAnu b ;í.st" i upiralí, tvrdíce, že mcuAi jest Dolul. Otce (subonlinatiaoismus) 
a <lo-.olá.vali ee nn to i nllA<'ho sv. Iren Al he2 dO\'odu. Nebot sv. Irene· 
m·pravi ani tuto, aniž tule jindr, .ieby Syn Hoži mPmsi byl Otce, aniž vM~u( 
jeho jakožto ó\lovt'ika. rozU:o:ujc od včdtinf j eho božského uznávn.je tfm je.dno 
jedin '• bc ~domf (' l l> Olloby .Krishvy, tak že oo ,·čděl Kristus jako lhih, věd~ I 
i 'ako :O. Jov ~k. Al o vi·clt!l o Clhn ·, m·~ cltil v. clm i pro jin é, dobř 
znaje vcili Otcovu, co by rnl!l zj viti Ucl m a co zatlr-l ti. VM 'lt o dni sondu 
v č n • ale nikoli ú čc 1 uč, maJe podlC' sv. A nstina (l. I. de Gen. coutr. 
Manicb. c. 22.) a. Uasilin. (l.IY. c ut:r. •' on ) to př v· ď f, z ncv <l•ti d n 
ten učt•n(kfirn rico. prosp(ljc. 
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taz vzatých nás vy ( je t po ccbati Dobu. Nemt nikdo nad mi tra 
(Mat. 1 , 24.). Kdyby tedy někdo se nás otázal: J ak jest Syn 
lplozen od Otce? tomu řekneme: Ono vydání nebo zplozeni, nebo 
vysloveni, nebo zjeveni, nebo jakkoliv by někdo nevyslovite1né jeho 
~ploz ni pojmenoval to nikdo nevi, aui Yalentín, ani J\Iarkióu, ani 
Satnrnío, ani Basilidé , ani andi'!lé, ani archandělé, arů knížat~ tva, 
~mi mocnosti, leč jediný Otec, kterýž jťj zplodil, a Syn , kterýž 
zplozen je t. Když tedy zploz ní jeho uevypraviteln' j t, bez roz
umu j f\ou v~ic.kni, kdož ~A nmn:' hajf vy1o1.it.i rm~en a ph z~ni, 
n VYJ>ravitelné vypraviti slibujíce. Neboť že z mySlení a l'ozumu vydává 
~e slovo, toť ov em všickui lidé v dí ..• :ic teuy velikého nevy Jí lili, 
kdo l'ozličné výplody vymy 1Hi, auiž · k ryt ho tajemstvi, kdyi 
to, čemu vši c k ni lidé mzumťjl na j dnorozené Slovo ll ož í pře
ne li, a když j , a ami n vy loviteluým a bez ~jmenným j nnzýva
jíce za výplocl a zrozencP }lrvnlho poro,lu vydávají, jakoby mu b •li 
poro<.ltúmi pomocníky bývali, přirovnávajíce je vyslovitelnému ~lovu 
lidském u . 

. Al totéž í·kouCf o pollstntě hmoty, ž totiž i tu B l'1 h 
stvořil, nechybíme. Vimet zajisté z ptsem, že iih drzf pa.nstvf nade 
všemi vě mi; ale z -: e ho 4 j n k ji stvořil, to ani ž.itlné ll í s m o 
nám ucvy v~tli1o, :miž ·lu. í, a.hychom my o tom vým~· ly I'Í utvo
íili, tll~ osobního mínéní nckon 'Čn.Ý b vií í o Bohu s duha
tlujfce, uýbrž poznlíuí toho btul }>OtU' hňn lJ hu. A. taktkž i p ří
č in u, pro ktel'ou, když Bfth všcťko ~tvořil, nl'ktt,řt vm·ové odpadli 
a z poddano~ti k Bolm se otltrllli, jiní pak, to vět. í jich částka, 
etrvali a ta"njf v potldano ti k vč mu Tvurci; tt j n k é vři r o-

ze no s t i j ou ti, kteii odpudli, n jukéž ti, kteři Y• rni pob:vali ~ 
to Uláme pone hati Bohu a lovu jeho, ktei muž jedin{mu ř kl 
Žalm 109, 1.): n e f na )lmvici m , až })Oloiún nepřtltcle tvé 

za podnoži nohou tvých". Ale my po&'lvade }lOutní ·i jsm na zem i, 
nejsme je~ přf lul i trunu j ho. ~ hoť jnkkoliv D u · h pa i
t ňv,jenžje t vn 111, "z koumá v ::iecko i hluboko ti Doži" 
(I. r or. 2, 1 .), ohledn~ k n ai m '}rozličné j . o u milost~ n rozlién:i 
p luhovánf, a rozll :>nú pu b 'n( " (L 2, 4. 6.), n m ua zemi, 
jak i Pu\'el dl (t. 1'\ 9.). z c<i ·tky poznáváme, a z čn~ tky l>roro
kujem . Jakož te•ly z \ is tky lJO~n · váme, tak mcím i J•N v:iech 
otázká ·1 pom• ·húv.-ti tomu, ktc•aý twm ·v • 1 ilo:ti ~ ~u ' tl )' p práva . 
• :rebot Y.e Jn"·c·.tupniklim v čný ohci'1 pl"ichysu\n jest, i Pjm zjcvn(' 
v v"dN, i o. tutni 1í. mu t, k do v i\u u"f; i I. tll 1>~' lvi•lal, ž ·e 
tuk tan •, tal<t ~í pf ·ma. llokaznjf, jakož i bu cl o uc ím 11ř ·tupníl;ům 
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oheň věčn}~ z počátku přit>ravil, ale vla tn( příčinu přirozenosti 

př tupnikův 1
) nni písmo žá né n udalo, aniž pov~děl apoštol, 

aniž učil Pán. Poznáni toho sluší tedy ponechati Bobu, jakož 
i PAn hodiny a dne, nikoliv pak odvaiovnti se tak dwcko. 
žebychom Bohu nezůstavili tůčehož, zvl~ tě když [jen] z 6í ti 
milosti jeho se nám dostává i arůž pak [nál ži] u VJŠ třov:in1 
t cb v i, které j ou Wld námi a který h nim dosici nelze, 
na takovou drzost se pouětěti, až bychom i o Bohu a o věcech 

nepostižených, jako bychom jich byli již postihli, marnými iečmi 
o 'vjpl ne h f1ili, a Bohu V tv rci podstatu z pokl ku a ne
vědomosti přičítati a tak proti Bobu bezbožné učení vymýšleti. 

8. Dúle pak ne mají žádného dt'tklfZU p~ svou my -:1 nku vě 
vynalez nou, když brzy jakýmik li či ly, brzo syllabami, ru·kdy pak 
i jmeny, někdy i pí~m ny v písmenech obsaženými, n kcly pak i po
doben tvfmi n právě vylož nými, n b rlmninlrn.mi dotvrditi chtějí 

naul u baj čně od nícll smy~lenou. cbot kdyby se u~kdo tázal 
po pííčint', pr'O<! ft l\ }U"ť\Vl, ZC c, ačkoliv Ve VŠe ID ÚČa ten tvi 
dává • ynu, IJřeclce s ú m ví hodinu a den, nenalezl by vhodnějš 

a slušnější a bezt• čnt"jšf dpovědi pro nynějšek vždyf je<lin pra
vým učit lem je. t Pán) nad tuto: abychom skrze něho pvznali, 
i Otec jest nade v:(ecko. Dfť on zajisté (Jan 14, 28.): "Otce 
v t~í mne jest." A tak i ohled m poznúní Otc nejvy"·šfm \'yh1á en 
jest oll Pána našeho k tomu, abychom i my, pokud ve zpu ob" 
věta tohoto (I. Kor. 7, 31.) ll áme, dokonalé věclčni n t'lkové 

otázky Bobu zi1stn.vo,·aU, a usilujíc ~ vyp~trati 1tluhok se Otcovu, 
neupadli n. d v pokus, pátrati, není-li nad Boha jiného Boha. 

9. Kdyby však nčkt rý sváromil odpírati chtlil tomu, co jsme 
posud i-ekli i co j me o l a po~. ta u v dli, že "z ř.á ·tky poznávám • 
a z čá ·tky tn·orokujeme" domnívaje se že netotiko z ástky, al· 
vňb c ve?ik n1 vědOt ost }>ojal toho, o jest, tak n jaký Vnl ntíu. 
nebo Ptolemeus, nebo litu ili<l 1 u bo jiný z ~cb, kteří o sob 
praví, ž hlubiny Boží vyzkoumali: nevyn;íšej tou marnou chlou 
bou " ,. "' ·cela nrvidil<'ln · dt au b v tak výcll, k nimt. ol{ázut.i n lze, 
·hvastaje ::s:), že v nic b vice 1J07.tml nťžli ji ni ; alť. vyzkoumej l>iln v, 
n zn:ímé suím při iuy v d těcb, teré jsou u a tomto s vě tč jako 
lločtu vlast1 na v'~ l•lavě, a chytauý ·h kR?.datlcnn vrabcO, i jiných 
,·ěcf, kt ré nepřcdvitl:l.mc, a nnuče se wmu oů Otce, zv tuj ntím. 
a hy lt m nm pnk v", 'i ti moll li i včc • h VZll ' Cll j v· leh. N '\"~dí-li 

') 'fon minl 11 . t. ř. druh }lriro~eno t., na kterou pn,v· pfcstu »kemp 
a l,JU\'\1\luf ZUl '\něu.'\ byla. 
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však ti, co se dokonalými zovou, ještě ani to, co v rukou majf, 
co jim u nohou leží a na očfcb jest, v ci pozemské vubec, Z\•l:íšť 
llak úpravu vlasii svých: jak jim věřiti máme, co o v cech ducho
vných a nadnebeskýcb a o tom, co prý nad Doba jest, žvastavě 

dokazují? - A tolik budiž řeč no o jich číslech jmen ·h, syJla
b:ích a otázkách tě h v; í e týka'l ícl1, které j ou nad námi1 jakož 
i o jich n~prafých výkladech podo nst\'f1 ješto ty mnohem více 
řlci mllžeš. 

Hlava XXIX. 
Poráží ui!ení kacířO, že n "kter· du e do Plcróruy se do távaji, něktet·é do 

mf ta atředníl1o, těln pak ž SJlásy nedosahují . 
• 

1. Obrnfmc se však k ostatnim čl:ínkútn učení jejich. čice 

totiž, že při konání [ \'ťta] Matlca j jich do rl rómy se na,•rátf 
a že se jf pa itele za ženicha clostane, oui pak jsouce prý du· 
ho·vní že budou proštěni do~f, a tnnouce se rozumnými duchy 

že budou n vě tami ducbovn) ch Antlě1ů; nle Démiúrg, j a prý du
~e,·ný, že unstoupí na místo Matky j 'jich, du -: pak spra vedli v 'ch 
že odpočívati budou ''e str<'duím mis tě, ano prý se duš vně 
p<>dobné s podobným spojí, duchovně s duchovným, hmotné pak 
v hmotném zt1stane: stanovf v ci so ě odporné, poně\'adl praví, 
že duše nedo távnjí do mls středniho k sobč podobným za 
příčinou ~v é pod ta ty, D)~ rž pro své sku tky, ntfcť, ž dn..,e 
spravedlivých si tam se odebi.rnjí bezbožné 1mk ie očekává o1teii 1

) . 

~ bot j tliž za příčinou podst a ty, 1•a.k při hái jí vše k y 
v od po ~iuek a v střed ni mí:;to nálťžejí v · cky, jelik ž d u -: jsou, 
tét 'ž j ou e podstaty, a zbytcčnn j st vira, zbytečné pnk 11i· ti 
S pa i lo,·o; j stliže v:t,k pro s p r a. v c lll no t, tehdy nikoliv proto 
že jsou duše, nýbl'i že jsou s p r a c d li'" •. A1 ~ bylo~li by <lušcm 
bývalo znhynouti, l ~b by1y }navellliv : spra.vcdlnosť spa.siti tm1že 
i třla; pro pak by je nemobla spa i ti, když i on. podll nwJ.\ na 
spravedlnosti? Spas-li totiž přit·ozeno st a pod tata, budou 
v~ y duše pas<'ny; b-pasi-li v··ak ll r a v cd In o st a vfrn, proč 
p k by n ·pa Ha té 1 a, která podobn tlušemi ,, zahyuntf pri· 
jfti m ln jl Ncbot v případ tomto ukáže c ~pravcdlnost lmll sl:\-

1) t:irónl. I. 7. 
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bou anebo nespravedlivou, když by sice něco pro účastgnství [s. sebou] 
spasiJat jiné pak nic. 

2. Neboť že se v tě Jf ch konajf skutky spravedlnosti, tot 
patrno j t. Buď tedy všecky duše nutně přijdou v misto střední 
a k ~o udu nikrunž, a n e b o i těla, kteráž účastenstvi měla ,, spra
,, d1no ti, spolu i s dušemi , taktéž v nf účastnými, dostanou se 
v místo odp činku, poněvadž ovš m spnwedlno t j t mocna, aby 
tam uvedla to, co s ni účastenství mělo ; a pravé a pevné ok:lže 
e býti u( rú o vzkříšeni těl, kt ré my věíimc, že totiž Bůh 

i smrtelná tNa nasc, zacllo\rají-li SI>ťavcdJnosti, vzkí·isí a učini ne
porušitelnými a nesmrt lnými. Neboť Buh jest mocněff nežli při
rozeno t; u něho jest i ' ·ule, poněvadž jest dobrý, i možnost, po
něvmlž jest mocný i vykonání, ponňvadž je t boh·\tý a dokonalý. 

3. r 'i \' ak obě YC v Lem dporujf tan víc , že nepřijdou 

všecky duše v mí to střední nýbrž toliko duše spravedlivý h. Neboť 
praYi, že přirozenč a dl pod ·ta ty trojí druh vydán jest z Matky: 
první prý j t z n néze, žalu n bázně, hmota; druhý pak z tou
žclmosti duše~ný; a Jcterý porodila ná I dkem svého patření na An
děly, prfivodd Kri tovy, du hovný. Je tliže tedy toto její pokolení 
nn všech n zpil ·ob do Pl<m)my se dostane, jsouc duchoYné, hmotné 
11nk pro svou 1anotu vc.lole 7.ňstanouc, ob něm, který v něm jest, 
·e vzejm a doceln shoi'í: pro by n mylo to, o du vn j t, do· 
tati se 1 ó do ~třNlního místa, karnž i Démiúr(Ta piipoušt~j(? 

- Ale o }lnk je t to, co z nich se <1o tane do vnitm Plerómy? 
~cbu41 du.x . zfista.nou v mrsu· -tředním' těla pak mr,jíce hmotnou 
podst.'\tu, rozlou f se e hmotu a sboř1 ohněm v nich jsoucím. Když 
t dy bud t lo zničeno a du~ e zii tan v místě ti-ednim, pak nic 
uezbývá z člověka, co by v Pl ·rómu přišlo. Neboť mysl čloYěka, 
rozum, myšlení, a. snaha mysJi a tomu podobn ~ nP.jsou něco jiného 
mimo duši, nýbrž hnnti n }lfi ob ní du e, n Jll3jíce bez d~e Žétdné 
podsta y. Nuž což jcšt~ zbude z nich, ro by do rierómy ve Jo? 
~ebot oni . nmi, 110kuu jsou n · , v mi tč stwlním rotrvnji, pokud 
1•ak j ou tčla, s t.atní lm1otou shotf. 

lu nt'••• r rr:l Dn o t I• 12 
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Hlava XXX. 
1\.árá. p ·ctilou t>Zbožnost ka ·rov, ani sebe duchovnými, Démiúrg& v§ak duš~ 

ným nuývali 

1. A kclyž tak jest, Jlravít oni nesmyslníci, 2e na. d Démiúrga. 
povf''eni budou; a tfm právě f.e se za lepši vyhlašuji nad who 
Boha, jenž nebesa i zemi i moře i všecko, což v něm jest, stvořil 
a spofá.dal, a ~e nestydat~ sebe pokládnj{ 2n. duchovně, j ouce právň 
pro u to vou náramnou bezbožnost tNe níky ; to b o v~ak, který 
učinil duchy v~try anděly svými a oblé1ul. s světlem jako rou
chem (Žalm 1 , 4, 2.), a ·okres zemský jako v rnce držf, u něhož 
oby"atel' j ho n j ou ni nežli jnko kobylky (Is. 40. 12. 22.), toho 
tvflfce veškeré ducbovné podstaty a Boha že jmenuji o11i duěevnýrn : 
tím práv a nezvt·atnč d kazujt pošetil sť svou, a zasluhuji opravdu 
ht·omem více potřeni býti, nežli gi 3tltí, o nicbž se v brijk~ch vy
pravuje 1), vyná ejíce se my H proti bu, marnou chloubou a lichou 
pýchou naduti jsouce, tnk žeby elé země čcmei·ice ue tačila k vy
čištěni jich. aby takovou tlVOU pošetilost vyvrhli 2

). 

2. Neboť "kutky tná d kázati, k(lO včtšfm jest. Nuže čim 
pak oni dokážf, že jsou vznešeněj~hni Děmiúrga (at se i . ami 
pro nutnosf feči k jich bezbožnosti sklonhne, Doha }lřirovnávajíce 
k nesmy lným lid m, a kdyz k jf•jich mudrovntd estn}mj m , r1 -
·ednou vlastními jich včtnmi je ponížť "fce; ale budiz nám f1h mi
lostiv ! nebot neprnvime tnk, aby hom j j k nim přirovnávali, nýb z 
abychom po tilo ť j ji h překonali a vyvr:tili), jak to doluižf, jak-

1) G i g & n ti b ·li dle bás.nikl\ poh.ansl ých zvlí ·tni Dl pokoJ nim o hro· 
mných t ·1 a krnté be:6boiué mysJi, elými balvany a ldadaxlli i ohněm proti nebi 
Yzpurně bojují c. Homér je umísft1je v dalekó končiny zc:.m • na zá.pa<l (v krn
ji.nu nočni temnoty}; llósiol\ l~f, že povstali z krve raněného · rana (t1 be) 
n zemi S}lnd1é, že byli nesUlfrué veUkosti a ji 11 tťla. ic s kon"·iJa v had) 
nústo nohou. K(lyi byli u jv)'ěš{ la ry~ Pidnu, Ossu a Olymp na. s bc JIOsta
vili, aby do nebe se «lostali, Zeus je bleskem srazil a. pod týmii. horami po
hřbiL Patrně to ohlas zjeveni Bo!fho o padJých andťlfch a o sta.v v~i ba
bylonské. 

,) cmcři o jest zv1á§tnf jedovatl\ bylina (č rnd. a lJflA), jíl se nyn( 
pouz jo.koUo léku po ~išfuji fl o akr v ro:tht\něJf fho ui(vá, ěfm2 pli'k Be í trud o
rnyslnosf vice ménč odstroňt!Jt. Starif ji užívali té! v zpftsobč pro§ku, jako 
ta tilm šňupavého, v pnpadc'! trudnomyslnCl ti a pomatenosti d~evnt, proč ,ž 
1 cha'ricl" u nás slove. ftr.klo-1i s Cl n kom, že "mi pClti'1Jbf čemeřice"', 
bylo to tCllik jako že ncnf při Z<lravém ro~umu. 
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ko1iv mnozí pošetilci s úžasem k nim z(rajf, jakoby se od nich 
mohli něčemu vfce nad samu pravdu naučiti ? I to co psáno jest 
(Mat. 7, 7.): "Hlcdfljte a naleznete !" vykládají, jakoby k tomu 
řečeno ylo, a y sebe shledali býti nad Démiúrga, většimi a lep
šfmi nazývaj(ce sebe nežli Boha, be duchovnými, Démiúrga pak 
du~evným; a proto prý i oni vystoupí nad Boha a vejdou do Pie
rámy, Buh pak do místa ~tř dnlbo. kutky tedy dokažtež, že sami 
lepšími jste émiúrga; ne bot nikoliv mI u ven 1m, ale s k' u t ke m 
okaž se, kdo jsi mo nl'j ~,m. 

3. Jakým tedy dilem prok<iží • lJud' Spa itelem nelJu jich 
llateří sk1"Ze ně vykonaným, kter ž by bylo bu(l vě í, bud krnšší, 
lmď rozumnfíjšf na cl díla toho, který toto vš cko upravil? Ktcl'é 
pak nebesa upevnili? kterou zemi založili . kter · hvězdy vyslali'? 
nebo která S\1Čtla rozžžali? jakými kruhy je jako na uzdě vodili? 
n bo jn.ké deSt nebo mrazy, nebo cokoliv jiného dle času a kraje 
vhodného zemi přivedli? Jaké pak teplo a sucho proti tornu posta
vili ? aneb Jctel'é ř ky rozvodnili? kter ~ prameny vyv dJi ? jakým 
kv timastromovíru ozdobili zerni? aneb jaké mnoiství živočich6 vytvo
ři1i, d1h m rozumnýcl), dilem bezr zmllný h, o do podoby ozdobných 
Y)'. 11? A tnk vš ·cko jiné, co všem od Boží ustanoveno Jest a moudrostí 
jeho se řiti a spravuje - kdož by to byl, aby to v ccko vyčetl 
a po tíhl velikost moud ti t \""Ul' Bohn? - A což bytosti, které 
jsou nad nebesy a nezhynou jak vzneSen jsou: nesčlslní Andělé, 

.\rcbandělé, Trunovc, Panstva, Mocnosti ? Proti kterému jťdinému 
dílu z těchto _tttvf SPbe? Což • ak mohou podobn '•ho v J kHZRti 
co by bylo skrz no aneb ocl nich učiněno, snmi jsouce jeho vý
tvar m a dilem? T •bo byt j ejich btafsi pa ·i tel buďsi .l\ltiti, at pó 
nich mluvíme, a ychom vlastními jich slovy je ze lži usvčrlčili, toho 
[Démiúrga byla ponii1~ jak oni pravi, aby učinila obraz toho, co 
v Pler«'uně jest a celého villťnf, které vůk 1 S pa itelc spatřila: po
užila b tzn jisté j jakožto 1 pšíbo a. vhodn~jv.ibo, nby jeho pomocí 
Vlili svou vyvrdla; ncbof obrazy ta k o v ý c h v ěc 1 zajisté neutva
řila pomo ( někoho nižšího, nýbr.l vzuešenťjšfllO. 

4. Bylif zajisté on i sum i již tchdúž~ j ak sami ujištujf, du
'hovnč by "·e počati, následkem putřen( na pr"fivodčí vůkol Pandóry 
rozestav né. A však o ni tu trvali na tmízdno (tma Máti skrze 
nč nic ncpftsobila. pomocí Spasitele), plod nezpi'tsobný a ničemoý, 
n bot ni se neokazuje, žeby skrze n vykoru1no bylo. Ale ten 
<lle j i h udání p v ·talý Bllh, jsa pod nimi (neboť pravi, že jest 
duěevným), byl ve všem útinný a p!lsobivý i schopný, ab skrze 
něho o razy v~ b vyvedeny by1y ; a n t oliko tyto vidit~lné věci 

12* 
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sle i neviditelné byt.osti: Andělé, Archandělé, Panstva, Kn1žat.stva, 
Mocnosti, v~e ·ko skrze něho učin no jest, ovšemt jakožto mocněj
šího a schopného viili vyplniti. Ale s krze n ě Matka patťn nic 
neučinila, jak sami doznávají, tak že se mohou pr<\vcm považovati 
za nedo l1ůdčata předčasného {JOl"Odu Matky své. Nebot nemají 
ona pomocnic porodtúcb, proto je jako ncdochůdčata vyvrhla, ne
jsoucí k niče1nuž, k žadnému pů ob ní 1\latei'i sv' ~e nebodíce. 
A ti se za lepší prohla ·ují nad toho, který toliké a takové vťci 

ZJ)Ůsobil a zřídil, ani sami dle své1JO učeni (luleko, daleko nižšími 
jeho shledáni b ~vajf! 

5. Jako kdyby byJa dvě želizka řemeslnická, nebo nástrojové 
dva, a jeden z nich by u tavičnč v rukou umělcových v užtvání 
byl, tak ž by jím vš clm, co by chtN, pracoval, i tfm umělo f svou 
a schotmosť osvědtoval, druhý pak ležel by na prázdno a na nk 
i bez užívání, jimž by umčlcc patrně ni n činil, anii ho k čemusi 
užíval ; a tu by pak někdo i kl, ž, by tento neužitečný a nctJži
vaný i zčinný nástroj 1 l)sí byl a drahocennější nežli ten, jehož 
umělce při dile užív1i a jímž i i slavn6 jméno .získává: tent a ta
kový člo ěk by právem zasluhoval tupým a ~myslů zbaveným na
zvánu býti; a tak jsou i tito lidé, k i"í o obč praví, že jsou du
chovnt a lepší, Démiítrg pak že je ·t du evný až proto nad n~•ho 
se vznesou a v Plerómn l stoupf k muž m vým (j ou totiž .ženami 
jak sami přiznávaji), :Uoha }tak že je t nigí, a pl'oto ve ·tředním 

mtstě zů- tane, ničím to nedokazují ·e (kdo totiž lep '(i j , t, ze 
skutků v se j evf; ne bot ~ ky vě i od Démiút·ga učiněny jsou 
jim i pak že by něco bylo učin{•no, co by za řeč ~hiJo, njjak nemohou 
osv~dčiti), a tak j~ou pošetili vošetilosti svrchovanou a nenapra
viteluou. 

6. Kdyby však na sv ~m táli řkouce, že v"- 'Cko si , o hmotné 
jest, jako nebe a Cťlý vesmír l'Od neb ·m, od D ~miúr()'a u ~in no 
je t, aJe v...,ecko, co jest t{lbo tluchovn~jší a nadncbesk ~y jako Kní
.žatstva, Mocnosti, AmJěl6, Archand lé, Panstva, .. Hy, že · e t 
zpOsobeno porod m duchovným (n Um mf nf sami sebe): tu nejpl'v 
dokáž mP. z pi em P~íu žt~ v~·ccko J•ndřc ·ené viditelné a ncvidi· 
telné od j e d n o ho llobn uěint'no j st. N cboG nejsou o u i vážn~jšími 
svědky nežli pismn.; nniž p:tk my ponc hajfce slov Pánč a iojži
oových i ostatnicb prorokihr, kteří pravdu blá ali, smím řiti, 
1idem, uic rozumného n mluvicím, nlc poul1é pošctilo. ti žvastajfclm. 
Potom }lal je tliže bytosti nndncbrsk ~ jim i j ou způsobeny, 

p věz ž nám, jaké přirozcno ti jsou ty n viditelné bytosti, udejte 
mim počet AntlčJův a rády Archnndčlův, vysvětlete tajem tvf Tn ní'tv, 
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poučte nns o rozdíle ·h m zi Panstvy , Knížatstvy , 1\locnostm i 
n Silami. Avšak nemohou nic říci; nejsou tedy od ni b učiněni. 
.Tsou-li všnk bytosti tyto od Démi úrga způsobeny, jakož i jsou 
způsob ny, a j ou·li du l1ovné a svaté, nen! t dy d cvný ten, 
který duchovné bytosti stvořil; a po raženo jest veliké rouhání jejich. 

7. Neboť že jsou v nebeslch d ucho vn i tvoro"\"é, to hlásají 
všecka pfsma; i Pav 1 to d v~dčuje, že jsou duchovní, fka o obě 
(II. l{or. 12, 2.), že byl unešen až do třetiho nebe; a opět (l v. 4. ), 
že l1yl pojat do ráje n. slyšel lova ne\rypravit:elm1. kt4:n·a nelze 
čloY~ku říci. Ale o y mu pro pěl přistup do ráje, n bo unešení 
nž do Uetího nebe, kdyžby to všecko bylo pod moci Démiúrgovou, 
m ·1 -li totiž býti pozor vatelem a po luchačem tajemství těch, kterH 
jsou nad DémiítrgPm, jakož se ni'·ktei'i opovažují mluviti? Chtěl-li 

totiž seznati poí·dclky mul Démiúrgem , neměl zústati v místech 
Démi(trgovi podrob ných, a iž ty v" ·J\y prohl'dl (neboť zbývala 
mu jak oni p1·aví, j ~t~ čtverá ne esa 1

), aby se k Démiw-govi 
dostal, a dolcj~í llmi ·i patřil); n ~brž měl e povzncsti aspoii 
až do n•{sta ti·edního, t. j. k Mateři, aby od ni zv dN, co uvnitř 
I Irrómy j t. N eboť vnitřní' jeho "člověk, " an též mluvil v něm, 
j .. a n ·iditcln 'm . byl prý dle nich s to, aby netoliko do třetího 
neb, tů nž i k ~lat<:e d taJ. l(dyž totiž oni, t. j. jejich 
člov k, ihnťd pí·etlstilm émiítrga a dostoupí k Mutcři, mohl tak 
o\·"; m i "člov'k apošt lův; neboť nic by jemu nebyl př kážel 
Démiúrg, jl:;8. ~ím otlr ben ~pasitdi, jak oni praví. A byť i byl 
překt1žel, uic b nebyl }lOř!dil; nebot neuf možná, aby byl mocněj
ším mul 1n·ozř t In o e tcovu, a to tím méně, pon i\vadž pl'ý vnitřni 
človl'k n ~viditelný jest Démi iirgu. - Kdyi. pnk onen S\1é uchváceni 
až do t ř 'tf ll o ncb vypravuje jnkožto co · velik ho a .lavného 
zaji t > oni n ijak k e dm ~ ru u n i ncdo tou pi, nebof on i nejsou, 
lepší apoštola. itkon-li, ie jsou výtRčnřj~f skutky svými překonáni 
budou ; ne oť ni :-.ím akovjm n moh u · e chlubiti 'l). .\ proto 
ioklúd:t (t.v. 3.): "ZdnJi v tčle či ln·o mě tčla) Bůhf ví l 
a y nl-lHlo se n domníval, žehy tělo na tom viuění Lskntečn ~] 

{a ·asteu: tv{ m "í)o , jak by i ono viti<' ti a ·lyšeti m ob 1 o , co vid 1 
n slyšel ; anebo nby snad ncř kl jin ·, že pL·o tíži Iesnou nebyl 

1
) .uatnor COt' li~ tnk soudí l\ln.ssn t, že čisti ntiležf; al i qnartnm 

o lum , o;tvrlé neh dlmi. tlobrý ·my. l, rozumf-li se k mu "mul tíro t eUm , 
knm byl nn • • cn Puyc); n bot dle n ltlťt1u Guostiklí IJytUel Dómiúrg v sod mém 
nebi. 't'Ovn. l. 5, 2. 

') J ako sv. ravcl, 2 by byť ktly uue~ nl b)·voH až do tí'()tiho ueb 

• 
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pojat výše; nýbrž aby se uznalo, že )ze až tam kro mé tě I a 
patř i ti duch o vn á tajemstvf Bož(, která jsou pňso~uim toho. 
jenž učinil neb n. i zemi a uhodl člov~ka a postavil jej v ráji, 
aby pak ti, kteří by v lásce Boží vele.dokona1imi byli jako 3poStol, 
též byli ú tni patí ni. 

8. A ten tedy uči[lil i d u ho vn é (bytosti], j ž patřil 

Pavel, j~a až do třeUbo n .be u ne ·eu, a řeči nm'y 1 viteln , ktť~ · ž 
ncJze člov ku mluviti, poněvadž j u du hovné; a týž [z toho] 
uděluj ~an. j nz hodni j ou, j ak J'~lčf, n bol jeho jest r~íj; i j st 
v pravt1ě D u b B 7.1, a nikoliv d u š vn ý ten Démiúrg, jinak by 
nebyl nikdy duch o vn é zpiisobil. Jest-li v:<ak ten du evn}~l, 

k)'ID pak Z}JÍJsobeno je~>t tlL1chovn ? To nechf nám vy vě lí. A v aJ
nemohou ani dokázati, žehy .Mat te jicb J>lod m (za kt rý se ami 
pokládajf) coBi zpfisobeno bylo. Oni zajisté n mohou ueřku nic 
clucbovného, ale ani muěky 11ebo komÁm nebo jiného z tPch spro-
... týt:h zv(flltek yvesti, mimo tt•n 1\íd, jimž otl prvního t• čátku 
Eůh ,·puštěním semene v živočichy strjnorodé přirozeně živo ··icbr 
plodil a Jllodí. Ale ani Matka jejich nic n )způsobila ·ama.; pra\'í · 
totiž, že se z nf zrodil ten Démiúrg a Pán ' 'c:·kert>ho }tlisobenL 
A o tomto v šk<•r ~ho tvorstva Dt'miúrg(l\'l a Plínu praví, ž du še
v n ý m jest, oni )Jak že jsou durhovnf, nč nejsou pusobitcli a pány 
nrtoliko 11iž:idnébo tvoru mimo cb , n ~b ž ani svých vlastních 
těl. :Mnoho tak č t na t Je n vol1~1' t r pf, a př d e duchovuými 
a dokonnl jšfmi mul n miúrga se ZO\'Ou. 

9. SJlraver1Jivě t dy us" d ·cui jsou od nás, že do.lťko a da
leko od pt-awly se odchýlili. Neboť, j ~stliže Spa it<:·I tvo&·stvo skrze 
tohoto [Démiúrga] učinil, ncní m •nšhn n~žli oui jsou, nýbrž patrně 
lepším, o v dčuj . s i j jich })fiS bit lem býU, n bot oui též k tvor
stvu ná1eiejf. Nuže, jak z toho jde, žeby on i byli tlucbO\'nými, 
ten pak kterými oni zvu ·obeni jsou, duš vným? Pakliže (a to 
jediné pravé j t, jak j3fne ob irně doltrizaJi ddkazy ve1ezťE:ljmými) 

~-lm a súm a svobodně o vé Yilli a o své moci v~ecky věd i . tvořil 
i zřldil i zpdso il, a jcstli~e v ul n jeho j es t t•odstatou v~ech vě f: 
tedy se okáze t n samojrtliný Bohrm. ktetj ť ·k o stvoíil, ten 
jediný všemohouc1lll, a ten j r.diný Ot · m, který ''Š cky v ci, ~idi
telné i n viditelné, my ·lné i mulsm · 'ln , n beské i pozemskč, 
s lovem mocno sti s v (Žid. 1, 3.) tvoři n pO. ob. Onť v-: cko 
spořádal a zřfdil m o u dr o st f 1) svou, on, jenž v cko ob ahuje, 
ám pak od nilwho ob. i n býti nemůž ; o nt · m tvtlrcc, sám 

') Rozuměj; D11chem sv., kt rého! Irene118 • sto moudrosU nuývú. 
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zpftsobitel, sám vynálezce , sám zhotovitel, sám Pán vě ch Věd. 
A nenl mimo něho a nad n ho ani Máti, jakou oni si vymýšlej(, 
ani jiný B11h, jak b~íjil ~Iarkión, ani Pleróma tiidceti aiónfi, kteráž 
e nám klamem býti okázalo., ani Dythus, ani Proarcbé, ani Nebesa, 

nni světlo pnnen ké, ani ai<ín bezejmenný, sloyem nic z toho všeho, 
co tito i ji nf všickni kacíři nes my lně plískajf ; nýbrž j eden 
.i di n ý B ft h j , ·tvoři tel, vznešený nade vše ku výsost a moc 
a panstv{ i sílu· tenf Otec, tent Duh, tent pll vodce, tene stvořitel 
tenf zpCt obitel, kterýž učinil ám od sebe, totiž Sl o ve m svým 
a Moudro tí svou , nebe i zemi i moře i co v nich jest; tenf 
jest spmvedlivý, tenf dobrý, ten t zpu obil člov~ka, tenf založil 
t'ájt teuť utinil vět, teut uvedl potopu, nť zncllovnl Nooma; t en 
jest Búh Abrahamův a Bůh Is:ikův i Bfih Jalmbftv , Bůh živý ·h, 
jejž i zá1 on zvěstuje, jejž prorod hhi aji, jejž Kri t zj vuje, JCJZ 
apoštoM káif, v n~jž církev včřf. Ten Otec Pčtna našeho Ježíše 
Krista sln·ze Slovo své, je11ž jest S n jeho, zjevuje a hlá á. se jím 
''š m, kt t·ýmž se zvě tuje ; poznávajít jej zi\ji té v~ickni, kt rýmž 
Syn zjťvil. Ale vždy jsa spolu s Otcem zjevuje Syn ode d:ívna 
a od počatku Otce i And~liim i Archandčhim i l\Iocnostem i ilám 
i všem, kt rýmž se zjeviti ničí Bůh. 

Hlava XXXI. 
Opakuje stručn~ de ·ko, co posud proti kacffr•m vf\bec, proti Yalentfncl'lm pak 

zvJášC byl prone 1, dolcl~e, f.c to i proti ostntnlm kacitíim řfci lze. 

1. Když j ou tedy toupenci 'nlentfnovi poražení, překonáno 
j t veškPro množství kaclttv. boť co ecko jsm řekli proti jich 
Plerórně i proti všemu, co mimo ni jest. dokázav~e. žeby Otec všeho: 
mfra obldi en a evt· n býti mu el tim, co mimo nčho j t, ač 

jest-Ji něco mimo něho, a ~e y pak mnoho OtcO.v a mnoho Pleróm 
i mnoho stvořených svčt v býti mu o, ještoby na všecky tl'any 
jedny ode dru1lý h e počínaly a jedny u druhých se skončovaly ; 

a ž všickni trvajice každý v svém zvllíštnhn místě, nic by jiných 
n d ali, poněvadž by nij. ké l1 a t n \'( a poj nl v spolné nemčli; 
a feby nebyl žádn ze všech Bohem a přestalo by jmono Všemo
houclho: to všecko napodQ ně plnU i o stoupencích Markiónovýcb, 
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Šimónových, l\Ienandro,·ých a všech jinýclt, co jich koliv jest, kteřf 
toto naše tvo tvo od Otce odlučuji. - Co jsme všRk ře.kli pr ti 
těm, kteřf praví, žl! Otec všebomím. v~ecko ice objimá., ale toto 
naše tvo tvo že není od nNto umněno, nýbrž bm.t od n~jaké 

jiné mocnosti n b od .~nděluv, kteří by ani neznali Propatora, u. 
že pi'ý j ·t v nesmírné velikosti vešket'ť'nstva tnk sevřeno jako 
střední bod kruhu, eoo jako skvrna v phi ti, okáza , že neui 
víře podobno, aby kdo jiný ULimo Ot e všehomíra toto naše tvor
stvo způsobil: - totéž p1atiž i proti stoupen um Satumina a Basi
lida, a Karpol\rata i proti o tatním Guostil<fun, ktci"i v • m tomu 
podobným vyučujf. Co se v ak í-eklo o výplodech n aióncch a o 
zmenšení a o slabo ti jich Mateře, poráží i Basilida i v~e ky křiY 
tak zva.né 'čdce [ 'no tiky], kteří jinými jmcny totéž praví, alt· 
více ještě nepravdy nežli tito [Valentínci] ve svou uauku pojímají. 
A vše, co j me o číslech i·ckli, butl ř 'Čeno proti všem, kteí·i pra v 
utení tako,•ýln způsobem zpotvořují. . v.., , co jsme pravili o věto
tv rci, dokázavšc, íe jím j t jedin~ Bůh a tec v~ehomí~ i co 
e ještě o tom poví v náslellujících knih•\ch, to prav(m pt·oti všem 
kacířdm. Kteří z nich okriž( se mírněr:ími a ušlecbtil jšími, ty 
obrátíš a pok:ír~, aby e nerouhali tv řitcJi a živiteli a r.ínu 
svému, a nijak počát~k jeho z pokleslm a n vědomosti briječnč 
neod\·ozovali; kteří v~ak z nich budou urputnými a n rozumnými 
zatvrzelci, ty znž.eň od b co nejd·ílť, a nic nedbej hub. í tvJ 
jejich. 

2. :Mimo to pak budou usvědčeni stoupenci Šimónovi a l{ar
pokratovi, a kde kteří ještě domněH c.livotvorci, že co činí, neděj<' 

se ani mocl Doži, ani dl pravtly, ani z dobročinn ti k 1ic.l m, 
nýbrž ll«'\ záhubu a ~v •ůeof jích kouzelnými přeludy a v~elilq~m 
klamem, ~kodicc pí~g nežli pro pívajíce tčm, kd i jim věří, ponč

vadž je svtíd~jí. Jebot nej ou s to, o.by . ll'pým zrak Cl hluchým 
luch nr.. vrátili, ani aby veškery ďt\bly vym ta i, le smul ktrr · sami 
přilákali, ač j stl i že i <l vodou ; ani n y ttcm cn · , ·hro mé 
a malomocn ~ anebo jinak na nčkterém 0\t{lll t •Ia tt·l•í ·í nzch·avo~ 
vali, jakož se muohdy při t I ·né n moci anebo jiných miltodn~ 
zevna p11sobtmých poran nich přede .. lé. zdrnvt navrn ujc. Ale nby 
některého mrtvého vzkřf 'li (jakož vzkřísil P<tn i fil' ~tolé svou 
modlitbou, a jako pře a to v bratr ·tvn v potřebné přjpn<lnosti, 

když celá mfstní církev po tem a mnohými modlitbami tlro ila 
duch zemř lčho se nnvrč\til n člověk darován byl znovu modlitbám 
svatých), toho oni tak daleci jsou, že ani ne v H, o. by w v be~ 

" l 
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možno bylo; nýbrž z mrtvých vstá.nfm prý jest poznáni pravdy od 
nich hlásané. 

3. Když tedy s jejich stl'any blud a klam i kouzelné mateni 
smyslfi p1-ed očima všech lidi zjevně se tropí, v c { r k v i pak sou
sb·asf a milo 'ni nstv1 a věrnosf i upřimnosf lm pomoci lidem neto
Jiko bezplatně a darmo se děje, ale i my satni, co máme, k blahu 
lidí ob ~ tuj me a ošetřovanci, čeho potřebují a Peč'" to nemajf, od · 
nás dostávají: věru i tf m se usvědčujf, že se od bytnosti božské 
n dob1'0ty Boží i všelikého duchovného p sobeni zcela odloučili, 
a na opak že všelikým klamem a odpadJickým nadchnutím a ďá
bel kým lli'lSobenfm i modlosluíebnými přeludy veskrze naplněni 

jsou. I ·sout zají té předchůdcově toho dr~ ka, který podobným l 
klamem smete ocasem vým třetí díl hvězd a svrhne j na z mi 
Zjev. 2, 4.). A těch dlužno se varovati jak onoho a čím vť ími 

se zda ji působiti kouzly, Um vice se pi·e(l nimi na pozoru míti, 
jakoby tim většfho ducha nepravosti byli obdt·želi. Kdož tedy ono 
proroctví uvážf, nalezu , že ynisob lni každodenního jejich života 
jest jedno a totéž s jednáním ďáblův. 

Hlava XXXII. 
Potňii bltulné jich uecuf, žehy sméli s v~clik)•cb ohu\'no U dop uštěti, ž •by 
skutkov' lidští byli toliko dle tlomn··ni zlí nebo dobří, a žeby duše jejich byJu 

(I o do bon d ui!i Pá.uě, oo n · kdy i le~i. 

l . A jťjich bezbožná důmnřnlm o skutcích kteníž veH, že 
c mnjí ve všelikých činech i zlý h pokusiti, učenina Pt\ně e 

vyvt·~iu, dle k "rého (Mat. 6, 21. u.) se zavrhuje, netoliko kdo 
cizoloží, ale i kdo cizťlložiti chce; a u toliko vražedník m s pova
žuje k zatracen{, kdo zabíjí, ale i kdo bez příčiny se hněvtí. nn 
bratra svého; a který nctoliko zakázal n núvidčti jiných, ale i velí 
milovati nrpřútcle; a n jenom znpomčil při ·nhati kr-i v\ al i Vt1bec 
})r' sahati ; a nej n zakázal mJuviti zle o hližnlm, ul i jm nova · 
j j "nicha.! " a "blázne!'\ 'c kdo by jinak činiJ, vinen by e ta 
p kelného oluu~; a netoliko zakazuje bíti ji u ho, ale i radf, bychom 
poli •kováni j ouce n adili i lf dnthého ; a nejenom varuje n žá· 
ln.ti, o j t iziho, ale i kdyžby e 1Htm vlnsbú bmlo, n vymáhntj 
toho od ončch [kt 1'1 to vzali ; a n •toliko znporou i urážeti bližn(ch 

• 
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a jim cokoliv z) fuo činiti, ale velí, abychom uraženi jsouce, , ,eliko
mysJoými se prokázali a dobrotivými k oněm i modlili se za ně, 

aby }lOkáni ěinlce spasení došli, a tak abychom v uičemž nená~ 
ledovali jiných )Janlivosti a ·btivosti a zpupnosti. Je tliže tedy 

ten, kteréhož oni cblubne mistrem svým jmenuji a praví, že měl 

duěi mnohem lrpši a tatn~j~í 1) oef.li ostatní, přikázal, n které 
věci e v i b rllivo tf o. nažno ti činiti, jakožto dobré a vý né, 
jiných pak se zdržovati netoliko v jedo:1nf, ale i v myšlení, ano 
ke skutkům ved , jakožto zlých a škodlivý h a hřf~ných: ktťt·ak 
e nestydí ni takov ~ho jmenovati mistrem nad jiné statnějš{m 

;\ lepšhn a potom 1 řimo a zj vn pi'·ikazovati opak ho č mu~ 
učil onen? A kdyby n byl nic zlé n •b op t nic do br ', ale kdyby 
pouz u} domut•nf Jidsk í}lO nf'ktcré lčiny za DťspravNlliv6 a 
aěkteré za ; pravedlivé s pokládaly, n ,h,·l by o . m vý:lovnň učil 

(Mat. 13, 43.): ,. pravcdli'if Jlak s tkvíti se budou jnlm ]unce 
v królovstvr Otce sv 'ho", nespmvedlivce pak a kteříi nPčiuí fikutků 

prav U no ti uvrhne 'I' v oh ň vě ný, kdežto ť.erv j rjirh n(•umř , 
aniž obeit shasn " (Mat. 25, 41. Mar. 9, 45.). 

2. itkou·li d:íle, že se maji '" v~eJikých činech a ,. eJ ikém 
jednání I>Oku:iti, aby možná4 li, je tl no u žh·otn poutí všecko 
v konajfce v dokonalost pře~li: tuf se nikoliv nrshletln\'n, 2 by se 
při ·il!ovali o to, o míll"ž{ k ctn ti a je ·t pmcné a slnvn ' i žádá 
umťní a uzmívá s ode vš ch za dobré. Neboť dlužno-li všemi 
pracemi a vším znměstmín{m projlti museli by 11řede všfm nautiti 

,, k rým um nim, co ~ jich nu.m:í.hanhn lllavy u bo 11.1kou 
vykouávú, nebo co se jim sebez:ípor<'m přiučuje a snužuo ti a roz
mf·lenfm i vytrvalo ·u s jich nabývá· na pf. v"'eliké dm hy lnul by 
a počtái ·tvf a m~řič:;tv' a hvězutiřství, i v ecka, která se rozumnými 
i·ečmi obír:ljí; Jl O tom i eškcro lékařstvi a známost bylin o. ta 
j~žto ke zdr.. ví lid: k mu poř:ld«tna jsou ; i malíř~tvi a so hař. tví. 
kovolit.ectvf a knm nictd a t~m podobo :i; po m i v:-;f•liký clruh 
ho ·pod 1řstvf, 2Y rolékarství a pastýř tvf i řem ln, kt.t•ni prý s 
,. ·emi \'ěcmi zo.m~ ·tuávojí a ktPrá na moi-i se prováděj i i která 
těla. o$etřnj ; v šk<'ro myslivectvi a vojenství i vlndařstvl, a co 
ji h j t ,,(ce, jichž oni ni d t , ba ani ti fcl ástce po celý 
svůj život naučiti se n mohou. A z tollo v eh niř mu ic se 
naučiti n b1rdí lid • ti, .kteř1 pmvf že wemi skutky Jlrojrt.i majf 
ale hled( si rozkoši a. mil. tva i \ 'Š ik6 hanebno ti, snmi sebou 

• odsouzeni jsouce d] učeni svého. Neboť nic nem..'ljf t<>ho, 

1) f;ro n. I . 2ó, L 
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co jsem právě podotkl, půjdou na zahynutí ohněm. Následujfce 
mudrctvi Epikúrovo a svobodný život Kynikiiv 1) oslavují Jcž~e 

jakožto učitele, kterýž učenfky své odvracuje netoliko zlých skutkň.v, 
ale i řeči a m šl nek, jakož jsme okázaU. 

3. ftkou-li vša~ že du': j .jj h jsou z téhož okolu, z ktet·ého 
duše Ježfšova, i ž jsou mu podobni, ba nťkdy i lepši: tu hledá 
se, postavfme-li je poule skutku, kter on k pt'ospčchu a k zdravf 
lidí čiuil, že oui nic takového ani podobného, aniž vů c něco 
činí, co by se [s tím porovnati dalo. Anobrž dokážf .. Ji ni>co, k u
z lným (jak j sme řťkli) uměním JIŮ obfce, i bledí Um nerozumné 
lidi kbmuti. A. kdYž nic ani prospNmého ani uiitečn ho neproka
zují Wm m1. nichž, jnk pmvf, vé divy konají, nýbt•ž jenom nedo-
pělá pncllo1ata 1rlkajf. oči ]dam u a ř ludy své tropí, které hned 

minou ani na oknmžik n trvajice: tim se neosvědčují Jetíši Pánu 
našemu ale ::;im · novi lcouzelníku podobnými býti. Z toho pak, že 
Pán v t.nl z mr vých třetih duc (a to je t jistá pravda!) a učení

kitm se oktízal a přctl j jich očima v nebesa pojat byl, on i v~ak 
že mrouce ne" htVlljí nniž pak e komu zj Yuji, z toho] usvědčeni 
jsou, že duš j ji h v ničemž nejs u podobny Ježí ovi. 

4. Úkon-li pak, že i I)an jenom tnk na o k o takové věci 
činil, odkáž me je k slov m p·orokóv a 1n·ov ůeme z nich, že 
vš cko tnk o ncm př dpov děno bylo n. se jistotně vyplnilo, a že 
on jediný j st yn Rožf. Pro ž i kdož pravf j ou jeho učenici, 
vzavše od něho té milo ti, ve jmenu jeho vykonávaj( divy dobř či
níce jiným lidem, juk každý sviij dar od n~ho má. Nt•boť nřkteři 
vymftaji opravdově a jist " lllib lstva, tak že i často ti, kteří od 
t~ch zloduchň. oči=<těni byli, vfru pi·ij1maj1 a v drkvi jsou; jin{ 
pak čdí napřed věei budouc( a. mívnj( viděni a řeči prorocké; 
jiní vkládají ruc na ncmocné a uzdravuji j (tak že ",ilněni 

povstitvnjí) ~· A již, jnk js m pravil, i mrtvi byJi vzkříšeni, kteřf 
pak s námi dralm let ještě žili. A což vf e? N lze ani říci počet 

t h milodart'l, kte1·ých ch;kev po celém světě oťl Bobn obdrlela, 
a které ve jm nu Jcž1še Kri. t.a, ukřižovaného pod Font kým Pilátem, 
každodenně rozdává do br inf národům, a nikolto neklamajfc, 
nižádných peněz ncberouc. Nebot ,jakož je byla danno dostala od 
Doba, tak jimi opět darmo posluhuje. 

ú. Aniž pak už(v(t k pi1sob nf vému vzýván' [padlých] 
andělův a za ikávánf a jiných špatných 6skokfl, nýbrž čistě a po-

.... ,... . • •• n • • ., • •J JZ svrcun u, .j. pozn 1. a. c. o. pozn. 1 . 

') Slova ta jen v. teckéna. zlomku ae zachovala. 
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čestně i zjevně modlitbami se obrací k Hospodinu, kterýž všecko 
stvořil, a vzývajíc jmeno Pána našeho Ježíše Krista, konA divy 
k prospěchu, a nikoliv k sváděni lidu. Jestliže tedy jmeno Pána 
našeho Ježfše Krista posavade dobrodinf proplijčuje a opravdově 
i jistě uzdravuje všecky všude v řlci v něho; nikoliv pak [jmeno] 
'imónovo ani ~lenandrovo ani Karpokratovo ani kohokoliv jiného : 
tuť zj vno jest, že e vtělil, mezi svým hm tvem obcoval, všecko 
opravdov z moci Boži konal dl dobrolíbezné vúle Otce ve~keren
sha, jakož byli proroci předpověd~1i. Ale co to bylo pověděno 
bude v di\knzícb z prorokův. 

Hlava XXXIII. 
Doka?.laje, že učení o stňho•;ání se tlrn,, p~etiló a n smy lné jest. 

y 

1. Zcby pak duše z jednoho těla do clrullého přcch;izely, 
[ten jejich ruihled] V}'Vrátímc tím, ie dtto; nižádné paměti nemnjí 
toho, co bylo dříve. Nebot byly-li vyslány Di\ to, aby v elikými 
skutky pro ly, mě1y by toho J)amátku mfti, o prv " již vykomi.no 
bylo, aby to, co by je ·tě zbývalo, doplnily, aniž puk se bi•lnř 

hmoždily, neustále týmž se obírnjlce (nebot přij ti těla nikdy 
nebylo s to, aby všclikou veskrze upomfnku a názor zahladilo 
toho, co jim prvé vštipeno bylo), zvl:Pt když byly lc tomu přišly 1

). 

.Tako totiž nyní duše člověka pt lho, jehož tčlo odpočívá cokoliv 
sama v obě vidí a ve zdání koná, z vět f části ~i pamatuje a tělu 
sděluje, a mnohdy i po d]onbém čase, co kdo ve mlcll spatřil, to 
opět bdíc Z\' tuj : tnk y zajíst se I"Ozpmnatovala i na to, o 
činila prvé, nežli se do toh to ln. dostala. ebot když i to, co 
kratičkou dobou viděla nn bo co obraznosti pojala, ama a arna 
ve mich I>řipomíná, j ne s tl·lem ·pojena a })O všech íulcch rozší
řena: mčlu by se tlm spi§ upnmatovati na š ko to, čimž RC po 
tak dral1né y, po celý vek minulého živo~'\ za.mčstnúvaln. 

2. Proti tomu vymyslil si Pinto, dnvný oueu Ath ~ňau, an 
byl prvnt to učeni uvedl !l), nevčd: kudy kam, íši zapom nutí, 

1) Ally totiž doplnily, čeho v prvn~j§im zlvot ncv3 Ieona ly. 
1) Žcby Plato ll) 1 1' r v n i m, ktPrý to u nf vym sUl, tt lze tvnliti, ne bot 

'iz před u lm tomu učili Pytlla~oras a Em dokl s; Ilcrodot · c při čitá Egyptn
ntun, jini Zoroastro,·i. Plato SIUW byl prvnf, který u It kOv u enf to v ob cu "ěi 
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domnívaje se, že se tím takové ne ·míze vyhne; žádného dfikazu 
Beudávaje, nýbrž přimo pravě, že duše majict vkročiti v tento 
život, nežli . t{)ly e pojf, démón nad vchodem ustanovený napájf 
zapomenutím. I sám tfm nev da v jinou nesHází upadl. Nebof 
má·li číše zapomenutí, jsouc vypita, tu moc, ab všecko upamato· 
váni dřivějšich čin ll shladila: odkad toto právě víš, Platóne I když 
nyni duše tvá v těle jest, že než v tělo vkročiln, napojena byla 
od démona nápojem zapomenuti? Pamatujd-li e totiž démonR, 
čiše a ''kročenf, měl bys zajisté i vše o tatnf věděti; neviš-1i však 
z toho nic, není ani ten démón pravdivý a.ni ta čfše zapomenuti 
uměl s . trojena. 

3. Proti U.'m pak, kteří prnvi, že samo tělo jest tím lékem 
zapomenutí, namane se toto. JAk tedy pamatuje s duše sama 
a zvě tuje jiným, co byla sama sebou patřila i ve ná h i podle 
rozmý-:lui a ruysli naplnání, ano tělo odpoč1valo? Avšak ani toho, 
oo byla dríve postřehla bud očima, bud' luchem, nepamatovala by 
du '~e, trvajic v těle, kdyby t~lo bylo zapomenutím; nýbrž jak by 
se oko odvrátilo od spatřenýcll včcf, ihn <1 by zahynula jich pa
mátka. Nebot n mohla by duše v samém zapom nntf trvají nic 
poznati, l · to, co by pfitomno zřela. Ale jak by pojímala i bož ké 
vě i a pi'ipomínala si je dHc v těl , kdyžby, jak oni pravf, tělo 
snmo bylo zn omenutím ? Však i proroci ami, ačkoliv trvajíce na 
tom světě, cokoliv z nebeských věcf duchovně u viděn( patř( nebo 
lyší, pamatují si nawntiv-:e l:lC V člověka 1) a Z\• tnj( to jiným; 

i D působí tělo duš" udného zapomenuti věC( ducbovnč spatřených, 
nýbrž duše poučuje tělo a sd luje mu z duchovn ho sobě uči
něného vid nf. 

4. Ncbot nenf tělo Rilnčjší nežli duše, jsouc ji nadechnuto 
a oživeno, rostou a oudy vládnou ; nýbrž duše panuje a vládne 
tělu. Av~ak tolik překáží t Jo rychlosti duše, kolik podílu má na 
jrjún pohybu ; ale svého včdění n pozbýva. N bot tělo podobno 
jest nástroji, du'\ . pa koná úkol um Iee. akož tedy um I c če tvě 

ice nal zt\ dflo sám u sebe, ale nástrojem zdlouha je vyvádí, 
pro nepolldajnosť látky a Čť tvost mysli jeho, přilwj«•na j ou ke 
zdl uhavo ·ti nástroj , u vyvedení díla se opoz<fuje: tak i du e sdě
lujíc se svému tělu pon~l ud se staví jdto j<~i rychlost J)řipojena 

zná.n1o u vedl a u Jecbtil, jak ze spist\v jeho v bcc, nlM nk z aidóoa 
(80. n.) vidno jest. I přítomné mí t tomu n v č lje. Tvrdil ZBJisté, J.e naše 
uťc(Jil{ jest pouh. upnmntovÚJlť se, ceho jsme byli znpouuu!li. ( b tóž naii 
pozn. 47. I< Faidúm1,) 

1
) •• j. z vytrienf opět k bO ptijdouC4! n sm ll no.IJjYAe. 
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jest ke zdlouhavosti těla, ale nepozbývá do · Ia svých sil; nýbrž 
jakož dávajic t u .život, sama žiti nei>řestává, tak mu též ze všeho 
jiného ud luje, a nepozbývú vědomi toho a pam:ítky věci viděn}~cb 1). 

5. Nepamatuje-li tedy žádné z věci minulých a nabývá-Ji zd e 
poznání toho, co jest, tedy nebyla nikdy v jiných t~Ucb , aniž pilso
bila, čehož nižádné vědomo ti nemá, aniž zn~ ehož n vidf. Ale 
jako má každý z uris své zvl~tní tělo uměle kým pi'tsob nfm 
Božím, tak má i každý ~,·ou duši. Blih zajisté není ani tal{ chud, 
ani tak nuzen, aby nemohl každé t~lo obdařiti í zvl:íštnf duší. 
jako každému d~ívá zvlflštn1 ráz. Pročež až se naplní počet lidstva, 
u něho Ramého předkem uttený, dickni, kteří zap áni j .. ou k ži
votu, vstanou z mrtvých se svými vlastnfmi těly, dušemi i duclty, 
v nichž se zalíbili Bobu. Ktetf však tre tu hodni jsou, odejdou 
v něj s svými <lušemi a tély, v nichž vypadli z milosti Boží~). 

A přestanou oboji ploditi a roditi, e .ženiti a vdávati aby veškero 
množstv{ lid kťho pokolenf naplnfc svi'Jj od Boha předurčený počet, 
souhlas Otcf1v [s jeho ustanovením] zachovávalo. 

Hlava XXXIV. 
Dolmzuj , ~c duše pamatovati bu<lou toho. co v těle činily, a ie budou n smr

t (>lné, ač byly l'Oč~\tek vzaly. 

1. Co n ~úpln~ji v ~ učil Pán, že du e nctoliko trvajf, nč 
nikoliv z těla do těla. s nestěhujte ; ale že i rnz tkla podl"lujf 3), 

k němu~ přizpd. obeny jsou, i .že paruětli'-y jsou tilch skutkiiv, 
které zde vykonaly i kterýrh e zddely, a to v }lříb hu naJ'l:lauém 

1) Otlstnvt-<: teu mfsto zl\iisté klas ·ekll nau1cy lrenrovy o tano ý h sou· 
či\stkách ělov~kn. a VZ<\jcmn m jich k bl> J>Oměru. 

2) Znam nťj, že v. t.tc v.avrien mn pouze t ěl o o. duU t>Npi tůc, ni· 
koliv pak duch a, rozum~e duche.oL posvěc nf a vyšlechtčn( duš Dnchcw ,._ 
zpt\soben~. rovn. i V. 8. 

3) Viz pi·edně, o svrchu 19, G. poznn.menáno · t; mimo to lze r územ 
tim si mysliti jo.k~ i vlnstuosti a zn mky, jimiz se duše, jsouce jinak SfAtillé 
oo do bytoosů a podstaty s du by and ·1 !cými, rozezna\vajf i od chto b t ( 
i mezi se 0'1" a t ! jim pH.sluši, aby mohl;y spojeny býti s U!ly a ,·lMnouti 
j imi. To ~ist~ mysl( v. Otec tfm rAz m, který otl tčla dn podrif, proěcl 
i dlUe pravi : "aby se pozJlaJy .14 
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(Luk. 16.) o bobatci a Lazarovi, kterýžto občerstveni požh·a1 v IQ~ě 
Abrahamově, a kdežto se p1-aví, že boha tec po smrti zná ·Lazara 
i A mhama. podobně, a že každý z nich trvá ve svém řádu, i že 
bohatec prosí) aby mu ku pomoci poslán byl Lazar, jemuž ani 

d.robt e tol u vébo neudNH; a o odpov~lli AbraharnovP, kterýž 
věděl nejen o svém stavu, ale i o stavu bohntco,·ě, jak veleJ, aby 
věiili :Mojžišovi a prorokfirn ti, kteřl by necht Ji piijtti v ono mí to 
trestu, a prijali by kazani toho, který by z mrtvých vstal Tím 
vším zn.jisté zjeVIlě dokázáno jest.. že trvaji duše, aniž z těla do 
t 1a řecházejf, a že mají podobu lid kou 1

), aby e poznaly a pama
to\'aly toho, co jest zde; i že Abraham mt\ ůar proroctvf, i že se 
každému miležitého jemu obydlí do tane j tě před ·oudem. 

2. Řkou-li vak někteří nn to, že nemohou du e, které ne
dávno býti počaly, dlouhý ěas [t-. j. vl>čně] trvati, nýbrž ž 
dlužno, butl aby byly nenarozen6, mají-li býti ne tm1elné, anebo 
aby s U• lem umfely, vzaly-li poč<i t k se zplozením: pomnětRž, že 
ez počtitku a bez konce, v pt'avdě a věčn týž a ýmž způsobem 

jediný je t Bflh, jenž všeho panem jest. Al~ v~ecko, ·o od n ho 
jest-, co povstalo a povstává, má sice počátel\ svého pfivodu a tim 
je t niž -:1 tvOrce svého, nej ouc bez původu, a v ·ak trvá n t:bne se 
na dlouhé věky tlle vi'tle tvořit ·Ic Doha; tak tedy dá v{\ všemu, 
aby ta k na počátku po v s tal o, a tJotom, aby by I o. 

3. Ncbot jako nebesa nad uitnť, obloha a slunc ~ a měsíc a 
ostatní hvězdy i vcškera ozdoba jejich, nebyvše prvé stvořena jsou 
a drahně ča u trvají dle vůle Dožf: tak kdo by i o du T, lch a duchó.cb 
i vfib c o v~em, co učiněno jest, smýšlel, nebloudil by; poněvadž 

všecko, co stvořeno jest, má sice počátek vzniku svého, ale trv:í 
poka,·afl uh chce, aby bylo a trvalo. Tomu do vl>d uje duch pro
rocký i·ka žalm 148, ó. 6.): "On řekl a učiněno jest; on přikázal 
a shoř no jest; upevnil je nn včky a na věky včkův". A opřt. 
o spasení člověka takto dí (Ž- 20, 6.): "Životn zódal od tebe a dal 
jsi mu protlloužeuí dnQ na včky věkflv"; jelikož Ot c všech ůává 
život trvalý na věky včkitv těm, kteři S(laseni docházejí. Nehof 
živ o t n ni z nás nebo z přiroze nost i naši, ný rž dává se ná.tn 
z mi 1 o s t i B o! 1 !1). A proto kdo tohoto daru života zachová a diky 

') važ pozn. př dchtizqjfci. 
2

) l' tomu po.lll&menl\vá llayd, ze sv. Ircneua i nesmrtelnost duěc mi-
1 o sti Do~f připist\ie, nebo pf i rozeně nesmrtelným považuje toliko Boha. 
Avšak jest výrok ten sv. Otce po ěkud neurčitý, an jednak 'lovo "milosc" béře 
ve smysln Airiim, tak fe i vAe, co k stvotcné pfito~enosti nQležf~ darem mi-
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činiti bude dár ·i jeho, ten obdrží dloubo!->ti dnO. na věky věkův ; 
ale kdo ho zavrhne a nevděčen bude ke svému tvflrci za to, že 
jej stvořil, aniž pozná. toho, kdo mu jej dal, t n sám e přivádí 

na věky vťkfi o blaženo ·t věčnou 1). A proto i Pán řekl tčm, kteří 
se k němu nevděěně zachovali (Luk. 16, l l.): "Když jste v máJe 
nebyJi v~rni, mnobo kdož vám svěří?" na jevo d:ívaje, že ti, kteří 
v krátkém vezdejšjm životě byli nevděčni k nčmu, an jim ho dal 
spravedliv pak nepřijmou od nčho dlouhosti dnfl na věky věkťiv. 

4. Jako váuk télo oduševněné samo nenf duší, ale účastenství 
má lla duši, u kavc.tdc B61l tak chce; tak i duše sama. o ~obě nenf 
životem, ale má itčastenstv1 na životě, od Boha jf daném. Pro ež 
i slovo prorocké di o prvostvořenci (1. Mojž. 2, 7.): "I učiněn jest 
člověk duší živou", učíc nás tím, že ti čas ten st vím života oži
věla du'\e, tak že zvlášt se mys1í dušr, zvl~t pak i život její. 
Když tedy B fih dává život i věčné trváni jeho jde z toho, že 
i duše, ač prvé ne byly, potom trvati mohou, kd ž jim Důh 
jsoucno t a trvánf dáti ničL Ve vš m totiž mti př dno ·f míti a vlti
dnouti v tll e Dožf; vše ostatni má tl emu u tupovati podrobeno 
a služebno býti. - O stvofeni tedy a nesmrte1no ti duše tolik 
bud' řečeno. 

Hlava XXXV. 
Porá!1 l>ludué t~nf Tiasilitlovo n jiných .xno tikf1v, jn.kohy 1uoroci hyli pror -

km·a.li rozličnými boby nadšcni jsouce. 

1. Mimo to, co po ·ud I· čeno, bud Dn ilidés n cen řfci, že 
dle jeho učeni netoliko 365 nebes jedně ·h z druhých 110 sobč po
vstalo, nýbrž že jich vždy n čfsln a ne mJrné množ ·tvi zpfl ob no 
bylo i pořáde povstává a povstávati bude, aniž takové tvořen( nebes 
kdy p r· es tane. Ncbot povstalo-Ji druhé nebe ' rýplynrm a tll o 
podoby pn•n1ho n dl podoby drnhého tř ti, a podobně všecka 
ostatní následujfcf, musí pak z výplynu i tohoto nnšcho nebe. které 

Josti slouti hy mHo (ač přímo dle pral•í, že život n ní pdrozcn"' z nl\s); 
jetlnnk i slovo "pcn:cvcrn.ntia" ca~~l.ev+a) n rozum{ se o holé, všech dan'\ pr:tzdnó 
jsou nosti, nýhrY. o nabyti ŮJllJn'ho (blaž ·u~ ho) živ o h. I my lt íi·em slovo 
"nesmrt, Jnosf" v sm·slu l.Jlnicn ho iivoto. n~proti v nó sm rti. 

J) Doslovně: o nesmrtťbtosf (persevct-anti&), n fl\k viz lJOY.n. llřc(ldutzcjrcf. 

J 

I 
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posledním jmenuje, jiné podobné povstati a z toho opět jiné, a J,ak 
nesmf nikdy konec vzJti ani vjplyny těch která již hotova j ou, 
ani vznikání nebes, nýbrž dlužno na. nesmírném a nikoli na určitém 
po ·tu nebes se octnouti. 

2. Druzi pak, křivě Gno tiky nazvaní, kteří v aví, žeby byli 
proro i od t·ozličných bohllv vá proroctvf brali snadno pornženi 
budou tím re všickni proro i 'ednoho Boha a Pána hlásali, Stvo
íitele totiž nebe i země i všech věcí 1-tel'é na nich jsou, a .že ku 
přfšt( Syna jeho poukazovali, jak :ze samých pisem dokážeme 
v knihách násl uujíckh. 

3. Namftaji-li v··ak n kte~ť, že dl hebrejské mluvy rozličn: 
jmena se na.lezajf v ptsmech, jako " abaoth", "Eloe" n Adouai", 
a což jest podobných, z toho dovozovati htPjice rozličné Mo no ti 
a bohy: věztež, i ta Y~ cka slova j ou jm na a názvy jednoho 
a tťhož oba. ebot " Joe(j dle židovské ře i znamená Boha · 
a [ i e] "El " P ·a v é h o, Jl Eloeuth" pak dle h brejsk ho jazyka 
V šeobsa hujíciho. O<> však sluje ".\donai", jest někdy vyslovi
telu' a zázračné (jmeno Boží], n kdy pak dvojím d a pi'itlcchem h, 
jako "lladdonai" znruneoá [Púna. toho, n • enž om zuje a odlučuje 
zemi od vody, aby voda nemohla přeJíti se pře ni". odobně pak 
i "Snbnoth", p ňno v polední ylla ř kým w, IH a v iU i značí 
piše-li se však řeckým o, znamemi p r vn i n e b e. Tomu podobně 
i ))Jaóth" s prodlouženou poslední syllabou a dý-:nicf značí u 1' čit o u 
mír u ; p š ·li s však krátce ře ·kým ~, j ako "Jaoth", znamená vy-
\lvnhtH11tP1 P nrl 7J,~hn U 1\ 1 ~W>kJl lll'liS ~ln vn " "' me.,,..,,S,....:..,.. ~"'"U 
..., • . "' vu. • v v -· · v 1 • • ~ ._,.,,. J'-"~""' u.av'"""' ,t'V I_&.& e1VYC\UJU1 JOV 

jednoho a hož, jakož (po českn] : "Hosp in mocnosti", "Otce vše
homíra", "Bůh vš~mobou í", 11NťjvyMí , "Pán nebeský", " tvoři tel\ 

1
) iz co poznamenáno jest z čú.sti \" kn. L ao, 6. str. 87. a kn. lL 24. 

Tnto k do}>lnt-níjmena tam se ncnnlcz'\jici vysvětlím • Že 1)ra,1 "Eloe" dntkrát, 
jedno•• s význnm m B oha, podruhé pak Pravého t . Boba, df snad pre1to, po .. 
něvndi se toho slova užívalo i o b~ích pohanskj,cb, zvlá.št v čfalc mu t oém : 
c:,;:i~~' často s příůn k m: C:',n~ bohové cizí. ·o praví nElocuth jest dle 

chnldt'j li:ébo j~ykf\ u rabbíntiv oby~l.'jnb slo o l"',il-~· .zn.a.menaJi Božství; -
T . 

" flonai nazývá s vy s 1 ovit c 1 n ým, Jlon \·ntlt. c říká místo ncvrslovitcln~ho 
;, :i", v(tbc 1:namenajic llospoillnn; a.lc ;1~~·;j jest totéž s přcd!ožcným 

T" : - -

•. enem .~ o pak cli : :ni nž omezuj a d." j st j n výkiadcm pojmu PAn. 

11 ahaoth" pgané e prodlonženym o odvozuje od chald. ·~~ vůle (utl ;-,~~ 

clwld. žlul ' cbťl), t y s ýznmn rv "prnvdl ; }1 nné pak 9 krátkym o 
od lovt. ~~·~~ ~ o b<' Íl - ěz y t o, j t • n y .Jil~ " rvnfho 

TT 
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"Tvílrce" a těm podobná, a nejsou jmena jiného a jiného, nýbrž 
pojmenováni a příjmení jednoho a téhož, jimiž se jeden Bdh a Otec 
naznačuje, který všecko drž! a v~em jsoucnost dává. 

4. Že tedy se slovy našimi se srovnává kázání apoětolCtY 
i učení Páně, i předpovědění prorokQv i spisy apo tolť'tv 1) i podání 
zákona., kteřitto všichni velebf jednoho a téhož Boha jakožto Otce 
všech věci, aniž pak k-terého jiného a jiného [a učf, že] nikoli s roz
ličných boht'tv a Mocnosti, nýbrž s jediného Otce (kterýž však dle 
přirozených povah poddaných jemu věcí i řád spasný zřizuje), všecky 
v~ci podstatu svou majf, aniž pak od Andělův, aniž které jiné 
Mocnosti, nyl>rž od jediného Boha Otce v~ecky věci viditelné i nevi
ditelné a wbec všecko, co učiněno jest - to všecko tuším, ie js m 
dostatečně provedl v emi těmi důvody, an jsem dokázal, že j e de n 
Bůh Otec jest tviirce všech věci. Avšnlc aby se nezdálo, že bychom 
se ddkazum s v a tý c h pf e m vl'býbali, když ovšem ta písma 
mnohťm zřejmiji a pah·něji totéi hlásají, hotovi jsme těm, kteří 

jich neprávč neužívajf, zvláštnt knihu věnovati, která by těch pfsem 
se držela a z božských pf em dMrnzy předložiti v ·em milovnikům 
pravdy. 

nebe. - "Jaóth" (n~~;) od ii~: byl krásn)·m, t edy souměrný, k1·ásu ý, 

i krás~ sllčno t; druhé pak r.Jaoth" od el. ;i):~ odstranil, zahnal". -
T 

O tatně jest patn1o, ~e S\'. Iren os neznnJe s v ř či hcbrej k · dobromyslně 
a v~rně napsal, co mu kterýsi jakýž tAkýi znalec té ř či nopovědN. 

l) T. j. vyslanců Bot.icb, jcito o n.po§tolE:'ch ev. Otec již dřfvo pověděl 
a zde apoštoly mezi proroky a zákon klad • 

" 

J 
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Kniha třetí. 

úvod. 
Ty, rozmilý! přikázal jsi nám, abych to od Valentina pocbá

zejfcí a jak se domnívají, tajné učeni na jevo postavil a jeho 
rozdtlno t ukázal, i vyvrácení sep al. .. ( y pnk jsme se podjali, 
})OČnouce od Sim(ma, otce všech kadřňv, je stíhati a jak učeni tak 
i posloupnost j<'Ji h objevovati a je všed:y na soud poháněti; 
a proto, že objeviti je n v mnob~ vě ch překonati v jedno dilo 
uáleií, poslal jsem ti knihy, z nichž prvn f obsahuje jich všech 
učeni, a jich obyčeje a života způsoby na odiv sta vf. V druhé 
pak ·Pst vyvrác no a poraženo všecko, čemu oni neprávě u či, 
n všeclw jest odkryto a takovým býti zjeveno, jal(ým v skutku jest. 
Ale v této třetí kniz položfm dflkazy z pfsem, abys s naší 
trany nejen ničebož nepostrádal z toho, co j i ruím uložil ; nýbrž 

aby se ti mimo nadání ještě dostalo pl'Ostředkfi k vyvráceni 
a potřen' všelikého jich špntn 'ho učeni. Nebot lňska v Bobu 
l>ohatlí i nezištná jest a více dává, nežli se od nf žádá~ Připomeň 

si tedy, co jsme řekli v prvntch dvou knihách, a připoj k nim 
toto, přebojnou bud~ miti od nás látku odpírati všem kacfřiim, 
spolehli"č i dfirazně jim odoláš ku prospěchu jediné pra,·é a oživu· 
j(cí vtry, kterouž církev od apoštohlv pfijala a podává dftkám svým. 
N bot Pán všech dal apoštolťlm svým úplnou moc evangelia, a skrze 
ně jsme i pozna1i pravdu, t. j. učen( Syna Rožího; těm zajisté řekl 

Pán (l;u_k. 10, 16.): "Kdo vás slyšf, mne slyš(; a kdo vámi pohrdá, 
mnou pohrdá i tfm. kterýž mne poslal u. 
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Hlava I. 
Sv. apo§tolé ani o kázali ani oepsali evangelium diivc, než byli opatřeni dary 

a mocí Ducha sv.; hlásali pak jednoho Boha, Stvořitele nebe i ...země. 

1. Nebot my nepii li jsme k pozn,'ni úst:wy spaseni svého 
skrze jiné, leč skrze ty, jimiž k nám evangelium pfiMo, kteréí oni 
drubdy hlásali, potom p k z vi\le Eož( nám v písmech potlali, a y 
nám bylo základem a sloupem víry naší. Nelze zajisté říci žeby 
byli kázali prvé, nežli měli pravého poznání, jakož někteří o měluj ( 
se mluviti, chlubíce se býti opravci apoštoli\v. ebot teprv když 
byl Pán z mttvých vstal a oni "oblečeni jsou s výsosti mocí při
cházejícího Ducha svatého" (Luk. 24, 49. k. 1, 8.), a vším OlJatřetů 
jsouce dokonalé měli věd~ní, vy§li až na konec země bl:ísajic 
blahou věst o dai'·ich, které nám Bťtb prokázati ráčiJ, a zvěstovali 
pokoj n beský lidem, m ji e v "ickni vespolek i každý z nich Boží 
evangelium. Tak Mato š mezi Hebréji vlastním jejich jazykem 
evangelium i pf emně vyůal, ani Petr a Pavel v Ítťmč evang lium 
kázali a cirkev zakMd li. Po jejich pak vyji U ~Iarek, učeň 
a t1umočník Petrův, sám též mím podal pfsemnč to, co bylo kázáno 
od Petra; i Luk,íš pRk, průvodčí Pavlův, ložil též v kniz evan
gelium jím [Pavlem] hlásané. Pozd~ji i Jnn~ učeník Páně, kt~rýž i na 
prso u jeho odpočinul, i ten vydal evnnge1ium, kůyž v Efesu v Asii 
bydlel 1). 

1) OdstavE:c ten .zajist~ veledfiležitý j~st, j<'tlnnk že nf\s pon ~oje, kolike1· ~ 
evangelium již ~a času sv. Irenca ob cným souhlasem ta jediné 1•rn.vé se uznú
va.lo, a ~o evru~geli~m sv. Matouše puvotl ě tou řcčf bylo se.psirlo, kt ron i l1áu 
evangelium bhisaJ, a která st tehdú.i v Pnlcstíně mluvila, toti.l syrocha.ldt~jskou 
jednak že ze slov lreMovýc i o posloupnosti našich evangelii i o • se, kdy 
asi sf'psána byla, něco stanoviti lze. N ! právě v })O lední })ř( -.:'n vykladatelé 
dnthé části odstavce tohoto: "Tak Maton§ atd.," do oem:ůých zabihnjf ncsn6zE, 
ncdbajíe4l souvislosti s čústf předchozí. Nebot jnk možn · položiti sepsán1 m•an
gfJin sv. Matonše i'l to~ ·~43pcxlot~ psanl!ho tlo tk teprv doby, když sv. l>ctr 
a rn.v~l v Ř(mě společně blahověstíli a irkev ~akJI\(lali. mezl r. 6a. a 67.? 
jak bl'Z potýčky s Klem ntem. Alex. (u .u • II. K U. 15. V. 14, G. 7.), j muž 
i Papina (t. 11. lá.) přisvědčtů • za to míti, žc"sv . .Mo.rck teprv pQ smrti sv. l'etra 
pBfll ? a jnk viru pňkJlulati domnění, že podobné i sv. I jukáš teprv tenkrAte 
evangelium pi ~ti so jal, &n kutky apoAt. již r. ~. konči? 1Tic1ň.tnc-1i se 
v' ak k tomu náh1C«lu, ~e sv. tec, mluvě o sv. Mnto i a klatla pro U o· mu 
Petra a 11avlo, nev-t.hlé<16. k su, kdy,~ nýbr! k míl!ht, kde lahovčstil Matouš 
a kd(' 1) tr a Pavel, a tc ~Q; ot 't"1j-J W.ÍtWi !;oac'l nťtcčeno ani o ''yjiti Petra 

.. 
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2. A ti všickni hlásali nám jednoho Boha, stvořitele nebe 
i země, zákonem i proroky zvěstovaného, a jednoho Kri ta, Syna 
Bož(bo ; ~m kdo nepřisvědčuje, pohrdá soudruhy Páně, pohrdá pak 
i arným Kri tem Pánem, ale pohrdá i Ottem a zatracuje sám 
sebe, vzpíraje a na odpor se stavě spnsenf svému, což činf všickni 
kacíři. 

Hlava ll. 
Kac(ři se nedrží a.ni pfacm ani podání. 

1. Neboť když z písem bývajf stíháni, obviňuj( pisma samn, 
jakoby právě nemluvHa a neměla platnosti, jednak že jsou rozličného 
zněnf, jerlnak ž nelze z nich vyzkoumati pravdy t~m, kteřt neznajf 
podáni. Ta zajisté prý nebyla pcdána písmem, ale živ ý m s 1 o ve m, 
pročež prý i Pavel řekl (l Kor. 2, 6.): "Moudrost pak mluvfme 
mezi dokonalými, nle nikoliv moudrost tohoto světa". A za tuto 
moudro t vyhlašuje jedenkaždý z nich, o sám od ebe byl vymyslil, 
arcit oojku, tak že věru dle nich jest pravda brzo u alenttna, 
brzo pruc u Markióna, brzo u Ké1intha; potom byla u Basilida, 
nebo u které]lokoJiv soupefe1 který nic zdravého říci neuměl. N bot 
jedcnkaždý z ni h veskrze j n. převrácen, nic se ne tydf, pravidlo 
t>ravdy rušiti a sebe samého kázati. 

2. Když pnk je opět voláme k podáni apoštolskému, 
které se chová v lrkvfch posloupnosti představených, odporují 
tomu podán{, pmvfet; že oni sami moud" ~šlmi jsouce nejenom nad 
před tnycné, ale i nad ap toly, čil·ou pravdu vyzkoumali. Apoštolé 
prý to, co zák on ité jest 1), k řečem spasitelovým přimísili; ba 

a ravln .z Um a, nni o jich odchodu z t hoto světa, nýhrž o Vl~ i tf z v 1 a s ti, 
aby hlA.sali evnngt>lium jiným naroonm: \~elikó ncsn~e a odpory jcdnfm rá.zem 
se uk1idí. rovn. s. kat. dncb. r. 1876. "Na objasnénf zó.haonýcb slov Irene· 
ový h adv. ba • liJ. 1, 1." 

1
) Jako za naAí doby bludaN vytýkajf cfrkvi pouhou zevnitl'nf zák o

ni to U, 1 vui ní skutky, sami )l&k ec vynášej{ svou ·i t u v t1 r o u dl 
t•řesnébo vangclia. 1\Uii hy si připomMlouti, co dúrno o nich řekl Erasim no. 
terod!mský: "Dostl u! jsme slyl! li : "Evangelium! Eung Uumt" - mravCl 
e Yangc lický h iň.dfuno". 
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nejen apoštolé, ale i sám Pán brzo od Démiúrga, brzo ze stfedníh o 
m(sta, brzo opět s výsosti své řeči prý obíral; on i pak že nepo
cbybně a pfesně i prúvě vědf skryté tajemstv1, oož jest praoestoudné 
porouhánl Stvořitele svého. A tak jest, že již ani pfsmům ani 
pod.1nl nepři vědčujt 

3. S takovými jest nám půtka, múj nejmilejší , kteří kluzcl 
jsouce jako hadi všude uniknouti bledí. Pročež všude jest pottebí 
na odpor se jim stavěti, zdali bychom některé z nich přemoženim 
nemohli zahanbiti a přivesti k tomu, aby ku pravdě se navrátili. 
Nebo byt i nesnadno bylo, aby du§e bludem llchvácena opět 

zmoudřela, nic však méně nen( na pro to nemožno z bludu vyvá
znouti, když se pravda vyložf. 

Hlava 111. 
Pr vó podáni apoštol é dokazuje se stál u n přetrlenou posJoupno tf biskupů 

v cfrkvich ocl nich založeDých i a jak znamenitá jest církev Hmská. 

1. Podáni npoštoliiv tedy, v celém světě zjevné, lze v každé 
církvi shlédnouti všem, kdo pravdu viděti chtěj{; a nám lze vy
čisti biskupy od apoštolOv tanovené i ruistupce jejich až po 
nás, kteří ničem už takovému neučili , nnit cosi takového znali, 
jakož oni blouzní. Nebot kdyby byli apoštolé nějaká skrytá tajemstvt 
znali, kterým by byli soukrcml a tajně vyučovali dokonalé, byli by 
je vzdali hlavně tčm, kterýmž i církve samy svěřili. Aby dokona
lými, a nbfzúhonnými ve všem byli" (1. Tím. 3, 2.), zaji té žádali 
od těch , kt ré za nástupce své zůstavili, odevzdajíce jim sv 
vlastní mlsto učitelské, poněvadž z přesn6ho jich jednán( veliký 
vzcházel užitek, ale jejich pádem koda nPjvě f. 

~- Ale žehy velmi dlouhé bylo v takovém díle v§ech cfrkví 
po loupnosti vyčítati, pi'ipomcneme podáni (rkve nejvě 1 a nejstar§l 
a všem známé, od nejsla\fllějšfch dvou apoštolfi Petra a Pavla 
v IUmě založené a ustanov ně, kteréž od apoštolfi přijala, a viru 
lidem zv to vanou, která posloupn U biskupA v až k nám se 
dostala, a zahanbíme tím v~ecky ty, kteří jakýmkoliv zpd ob m, 
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bud samoJibostf, bud marnou slávou, bud zasl penosU a zlomyslem 
přes míru mudruji. S tou efrkvf znjisté potřeb{ jest, aby sou
hlaslla pro její výte~nějš( ptednosten tl'f každá církev, t. j. věřfcf 
odevšad, poněvadž v ni povždy od těch, kteří jsou odevšad, zacho
\'alo se podání od apoštolll pocbázejicf :a). 

3. Založivše tedy a vzdělavše cirkev tu blaho 1aveni apoAtolé, 
odevzdali za~tává.ni úřadu biskupského Lfnovi 2). Toho L1n a při
pomíná Pavel ve svých listech k Timotheovi; po něm pak následuje 
A na k 1 é t a), potom pak na třetim místě po apoštolech biskupství 
obdržel Klémens 4), který i viděl blahoslavené apoštoly a obcoval 

nimi, a kázáni apoštolův ještě v u~ích a podání jejich ptcd 
očima měl, nikoliv samojedin; ještlS totiž mnozí byli tehdáž pozt1-
:3tali, kteři od apoštolů byli vyučeni. Za tohoto tedy Klémenta, 
když byla rozepře nemalá se strhla v Korintbu mezi bratřími, 

poslala cirkev 1imská veledůležitý list Korinťanům 6) k usmfřeni 

1) JTe.df\ležité toto osvědčeni sv. lrenea, dokazujíc p r e dno st e n st v i 
církve ři m s ke nad jiné výteoněj U. mysl jebo 7.ajisté jest: Co učením 
a.po!tolský m jest, zvěděti lze od nástupr.í'tv apoštolských a sice v kaž d é církvi, 
kteráí od apoštoll'l byla založena a nepřetržitou posloupnosti svých biskup(• 
prokázati ee mťlže. Nebot jako mezi apoštoly nemtlie býti neshody, t.ak ani 
med cirkv mi jinů ;o:aloženými a jich nástup i bez l>tetrieni zpravovanými. 
Yež netřella dotazovati se v8ech; dosti jest na podáni církve řhnaké, o které 
nikdo se neodvážf tvrditi, žehy od apostolll založena n byla a nepřetriitou 
posloupnosti vykúati se nemobla. Ale tfm vícP t.reba souhlasiti s cirkví ffmskou, 
čím více přednostenstv'm svým nad jiné církve apoštol~e vyniká. - Táiem -li 
SP však, proč církvi řims..1cé sv. Otce přednostenatví nad jinými církv mi apo"tol
s.kýrrů při ··ftá a sice za své doby ke konci 2. stoleU, nemltzemc jinak souditi, 
než ! e církev od ncjpřtldnf.jšího z a oštoiO byla znJ.ol na, že předno t ta. i na 
jeho nistupce přechází a netoliko ve zpra•ování církve, n:)·bri i v neomylném 
zacbovává.nf a hláaá.nf nauky apoštolské se jeví. Jimk by zajisté sv. Ote ne· 
mohl iici, že pot.řeb1 jest, aby s církví římskou každá církev souhlasila a tudii 
jejím uéenim jakožto opoJnou pravdy se zpravovala. I nemOže tedy ani, co 
tlále pra\lf, ~ v ní povidy od t-ěch, kteřf jsou d V'šad, za.choval se pod~ni 
od apoAtolt1 pocházejicl", znamenati nic ďinébo, než že skrze oj a spoje
nim s nf toto podiuli i v v"ech po celém světě cfrkvfch pfesně a bez poru··enf 
1e .zac ové. á. 

') V posloupnosti prvních nástupct'l 8V. Petra neshodují ae zprávy ataro
žitn , a odkazujeme v té pHčinč k d kladuému poj doiof Fr. l~ila V'e pisech 
sv. OtcO.v apoAt. a Just. M. str. 8. n. a k Čpsu. kat. duch. r. 1875. str. 242. n. 

~ Ítccký úryvek tu pfA "Anenkletoa". 
•) VIz o něm u Sut.ila na m. d. 
1

) Tiru mfn1 sv. tťc list sv. Klémenta Korintan m poslaný, a Jmenuj 
list t n pi'hno listem cfrkvc iims é osvěd~uje, te vlastně biskup přednostcnlitwi 
učitele a zprávce v cfrkvi zaatá.vi & nikdo jiný. Kněži a j&huo'é jeou v tom 

.. 
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je vcdouc, viru jejich obnovujíc a odvolávajfc se k podáni svému 
nedávno od apo tolův obdrlenému, které hlásá - jednoho Boha 
Yšemobouélho, stvořitele nebe i zem~ tvůrce ělovčka, který uv dl 
potopu, povolal Abrahama, vyvedl lid ze země egyptské, kterýž 
rozmlouval Mojžišem, líterý ustanovil zákon a proroky posla~ 
který přicl1y ·tnl oheň if.:tblu a and"lům jeho. 7~ pak to ho v kery 
clrkve hl ajť Otc m Pána našeho Ježíše Krista, to mohou, kdo 
cht ji, doznati ze samého listu i se přesvědčiti o apoxtolsk6m toho 
podá nf; n hot sta.r ~i jest onen li. t= nežli ti, kteří nyn' neprúv~ u t 
lživě tvrdíce, jakoby nad Démiór!!a, pfi obitele všeho, což jest, jiný 
j ště ůh bvl. o tom .. lémentovi pak následoval Ev a ris t. a po 
Evaristm; A 1 ex a n d e r: a 1)otom tý po apoštolech u tanoven 
jest X y st u s; a po n m Te l e s for, jenž i slavně smrti svou] 

ít'U o v dčíl; potom Hye f n, pak Pi u s, po něm Ani k é l Když 
pak po Anik tovi následoval Sóté r, · nynf na dvaruíctém mf tě po 
apoštoUch úi11d biskupský drží E I u t h e r.. Tím ř1idem a to u 
po ·loupno ti do tou pilo v cfrkvi apoštolské podání a hlásání pravdy 
až k nám. I j st to vel úplným důkazem, že jest jedna a tntáž 
ožbmjící vira. která e v církvi od apoštohlv až do nyu jška zacho
vala a opravdiv nám podána byla. 

4. Ale i Po J y kar 1), kt rý n toliko o a pošto hlY vyučen 

byl n s mnoh ~i ob oval , kteří byli Kt·ista spatřili, ale i od 
apoštolův biskupem ustanoven jest v A ii '' cfrkvi myrcn ké, 
kteréhož i my jsme viděli za prvního věku S\•ého nebot žil dlouho 
a v lmi letit vykt"'čil z tohoto živoro, vele avné a velezjevné krv1] 
dada svědcctvt), témuž vždy yyučoval, čemu se od apoštolu naučil, 
co též c1rkev podává. a co jediné pravda jest. To dosvědčují i všecky 
cirkye po Asii, i Polykarpovi nástupci až po dn • , kterýž zaji té 
věrohodn~jšlm a spolehlivčjšim svi!dkem j t pravdy nežli Valentin 
a Marki ·o o tatnlmi zlov dci. Týž také pí·išed zn Anikéta do 
fuma mnohé od těch pnivň řPčených kacli'iiv o r,itiJ <lo irkve 
B žf, hlásaje, že jediné tu to 1mn•du od apoštolů Jlřijnl. ktcrouž 

ůf dA pomocnllcy a zastavateli, av~tský lid pak. p ddtwi. ž pak e z.ruiněnó rozepři 
Korint l'lv (oč se vlastuč jfldualo, neznámo; viz u~ila ua m. d.) av. Kl~m ut 
zakročil a je u vUe utvrdil, z toho vidno, jak lrk(>v tfm. ká d prauuvnn 
pra.von1oc. mťl nad jiuýuů cír · ('Wi A ~e ta 1n-avomoc uzn~i,·:iua byla i od vý
chocbúcb, a}>()§tolských cťrbf, dokazt.Ye pffklad ro lykarpQ,•, an jsa v myr ň 
od av. Juna iskupcm natan ven, u vysok · m atári do iurna pri 1, ab ' s ná-
stupe m Petrovým o dúlcžité věci poradil a s nťm v j~dnotě e utvrdil. 

') Srovn. Snšlla na m. d. 
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církev podává. I jsout lid~ kteří od něho slyšeli, že Jan, učenik 
Páuě, jda v Efesu se vykoupat a vida tam Kérintha, bez koupele 
lázně opustil řka: "Utecme! at se lázeň ta nesesu·e, an jest v ni 
Kérinth, ten pravdy nepřítel~ . A týž pak Polykarp potkaje se 
jednou s Markiónem, an se ho tázal: "Znáš nás"? odpověděl : . 
"Znimt prvorozence Satanova". Takové opatrnosti drželi se apo
štolé a jich učenfci, aby ani v rozmluvu se nespouštěli s některým 
z těch lidí pravdu ru ·(cích, jakož i Pavel řekl (Tit. 3, 10.) : "Člo
věka kacíře po jednom i druhém napomenutí varuj se, věda. 
ze převrácený jest takový a hře (, svým vla.stnfm soudem jsa od· 
souzen". Máme pak i velediiležit.ý od Polylmrpa J>Saný list k Fi
lipským, z něhož i pravý rúz ,·(ry jeho i hlá~1nf pravdy seznati 
mohou, kdo chtějí, a pečlivi j ou p ' y vé. Ale i církev v Efesu. 
od Pavla · souc založena, v které pak Jan živ byl až do časů Tra
janových, svědkyní jest pra.vdi vou podám a po tolského. 

Hlava IV. 
Y eírl vi katolické jcdin lze do fci pra dy, poněvadž ta jest schránkou nauky 
od apo·tolů podn.ntí; ka.ď t\·njsou novoty, jichž p vod od apoštolú vyveeti nelze. 

1. Když tedy důkazy tak mocné j ou, nenl potr-e f, abychom 
po pravdě u jiných pátrali, kterou snadno v církvi vážiti lze ; 
poně,·ndž npoštolé ·jako v b ha tou pokladníci co nejúpln~ji v ni 
uložili v ecko, co k pravdě náleží, aby knždý, lcdo chce, z uí vážil 
nápoj ži o ta. Nebot ta jest brána fivotn; v~ickni pak o sta nl j sou 
zlod~ji a loupežníci (Jan 10, 1.). Pročef potř bf jich se varo,•ati1 

·o \"šak frk v J>ropůjčujc, , nejvě 1 nažno U }J řijímn.ti, podánt 
pravdy se chápati. N cbot což? kdyby rozepře nastala, a bud si 
o nčkterou krovnou ott1zku, zdaliby puk ueslu elo se k nejstar lm 
~frkvim se utéci, ve který ·h apoštolé obcoval~ a od nich v té 
otázce bráti, co ji & oy>ravdu zř jmé jest? A což kdyby nám 
apoštolé .žá ných p m nebyli zanechal~ zdali pak bychom tebdát 
n yli přinuceni, držeti se řádu podání, které ,·zdali těm, jimž 
církve svěřili ? 

• 



ZOZ Ill.lm. 4, 2. 3. Nejedcn národ bez písem v Kr. uvěřil, dříve než kac. vznikli. 

2. A toho řádu se drží mnozf z cizfch národd, věřicicb v Krl ta 
bez papfru a černidla 1), majíce zápis své spásy od Ducha. svatého 
v srdcích svých a dávné podáni pilně zachovávajíce, věříce v jednoho 
Boha, tvol-itele nebe i :temě i všech věci, které v nich jsou, skrze 
Ježlšc Krista, Syna. Božího, ktetýž pro svrchovanou lásku k stvořeni 
svému podvolil se narozeni z Panny, sám sebou sjednotiv člověka 
s Bobem, a trpěl pod Pontským Pilátem , a vstnna z mrtvých 
a v Flávu jsa pojat, v slávě přijde, jakožto spasitel těch, kteří se 
spasf, a jalcožto oudce těch, kteff se odsoudí, a uvrhne v o beň 
věčný rušitele pravdy, a ty, jenž povrbují Otcem jeho i příštím 
jeho. Kdožkoliv tuto víru bez pfsma přijali, ač jsou nám dle naši 
mluvy cizáci nevzdělaní, dle smýšlení však a obyčejdv i obcováni 
jsou nic méně pro svou víru velmi moudíi a libí se Bobu, kráče
jíce ve vši spravedlnosti a čistotě i moudrosti. Těm kdyby někdo 
hlásal tyto kactfské výmysly, jich v 1 Q. st n 1 řeči rozmlouvaje, zatkli 
by si ihned uši a prchli by, o n jdále by mohli, ani sly eti necbtě
jfce těch řečí rouhavých. Tak pro dávné ono apoštol ké podání 
ani k mysli si nepřipu.stí nic ze všeho jich obludného žvastu; ne bot 
nebylo u nich je t žádného boru, aniž byla jaká šlwla za) ožena. 

3. Nebot pted alentfnem nebylo Va.lenUnciiv ani před Marki
ónem Markióncuv, aniž vfibec bylo ostatních ptevrácených mysliteluv, 
jež jsme svrchu vyčetli, prvé nežli se objevili původci a vynálezci 
přev1·ácenosti jejich. Nebot Valentin přišťl do ftíma za Hygin~ 
zmohl se za Pia, a žil až do Anikéta. - Kerdón však, predcl.Jůdce 
Mnrkiónuv, též za Hygina, o m h biskupa~' pN'da do eí kve 
u yyznáni složiv 3), tak se zachoval, že brzo tajemně vyučoval, 

brzo zase viru vyznával, potom pak o věd en jsn bludO. svých, 
vyloučen je t ze sboru bratř . ~la1·kión pak, nástupnťk j •ho, ''Zmohl 

1
) vádi sv. Otec cid nArody, kteří yli pouhým ká!.ánťm v Krista u ěHH 

lan dQ.kar., že vlutnč ůstni po dáni jest zóldadem viry, přikázáno l(ris m 
Pú.n m, Hz n Duchem sv. Z toho )ze posouditi jedn k li i v o s C kacířské 
z dy, jakoby plsmo sv. bylo jediným pramen m viry, j oak i miP.I'né 
úsilí bibU.ř s ký c h společností, rozhazovAnhn té sv. knihy mezi pohany, 
víro rozšitovatl a mezi katoUky ji kaziti. - ~ tu ev. Otec ze zkusťnoet.i 
mlu,r, pom ry Lugdun-ské církve n zřeteli m~e, patrnoC 1> toho, co prawf 
ke. I. • vof\ 8. 

' )V řeckém lll'y,·ku stoji de a\tého; ale to jest nejspiěe oprava Euse
biova, an u dopRtHl, že sv. I~nej ''Yčftá tfmské bi kupy o d npo§t.olňv, tudí! 
výlučně; a toho j t H in o 11m ý m. Viz a vrchu bl8. nkn. L 27, 1. 11om. 1 . 

.a) Jeden z ncjdávn~šlcb př.Od dftv, ja la avě jcdna1a sv. cfrkev se 
zbloudilými dftka.mi, piijfmajťc kaJícné s vyznánhn viry do U\na sv ' ho bez jiné 
o bU! ., nebyli-U jiných zločinň se dol u stili. 
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se za Anikéta, kterýž desáté mlsto biskupské držel. Ale z o tatnfch 
tak zvaných Gnostikův, ma.jfcfch, jak jsm okáza.li, svůj počátek 

od f nandra, učentka Šimónova, byl jeden kaž ý toho učeni, kterému 
se vzdal, i otcem i předst.weným. Ale ti všickni později teprva, 
za středních časň clrkve ve své odpadlictvf nastoupili. 

Hlava V. 
Iúistus Pán i jeho apoštol · n]l·iimně a bezelstně vyučovali čiré pravd~, ani!' 
se dle křivých d mněn po lucbaěl't s'tých ffdili, hlásajíce, že jeden jest Bůh, 

tvofitel všech věcf. 

I. Když tedy podán( od apoštolů p cházející v církvi jest 
a u n :í s zůstává, vratme se k d~kazu z pfsem těcb apoštolův, 
kteří vangelium sepsali, ukazujlce z toho co sepsali jakožto učeni 
o Bobu, že P1i n n áš J ež íš Kri stus pravda jest (Jan 14, 6.) 
a lži v něm nenL Jakož i David narozeni jeho z panny a vzkřl§eni 
jeho z mrtvých pf-edpovída.je, di (Žalm , 12.): "Pravda. ze země 
vzešla fl. I apoštolé, jsouce učenn{y Pravdy, prosti jsou všeliké 
lži; ebot nemá lež spojeni s pravdou, jakož ho nemajf tmy se 
světlem, nýbrž piitomno t jednoho nepřipoušU druhé. Pán náš tedy 
jsa pravdou, nelhal; a o kterémž věděl, že jest plodem pokle k~ 
toho by n byl nijnkž za B ha vyznával a 1.a Boha všech ''ěcl a za 
nejvyššího ' 'láclce a Otce svého, on dokonalý nedokonalého, duchovný 
dt~evného, sám jsa v Plérómě toho, který byl mimo Plérómu. Aniž
by učcníd j ho niík ho jiného Boh m jmenovali nebo Pánem nazý
vali mimo toho, kterýž jest opravdu Bohem a Pánem vš ch věcí, 

jakož pravf prázdni mudráci, že apošto16 pokrytecky učeni vé 
přizpiisobili k schopno ti vých posluchačdv, n odpovědi své 
k domněnkám Ulch, kteří se jich t.1zali, slepci'lm slepé věci na
mlouvajice dle ji h slepoty, slabcflm dle jich slabosti, zbloudilcOm 
dle jich bludu; a t m kteří Démiú1ga zn jedin ho B ha pokládajf, 
že toho hláRali, ale těm ktei'f Otce bezejmenného cluípaji, t ě m že 
podobenstvfmi a hádanlmmi nevypravitclné t.ajernstvf ustrojili, tak 
žehy nebyl ni án, ni apoštolé pfeduá še1i učent své dle pravdy, 
ale pokrytecky, a jalc jedenkaždý je bápnl 
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2. Ale tak nej dnaji ti, k.teii uzdraviti a obživiti, ale kteří ne
vědomost jiných potvrditi a rozmnožiti chtějí, a spfše se na ně hodí 
zákon, an zlořečí každému, který činí, aby bloudil slepý po cestě 
(V. Moj7.. 27, 18.). Apoštolé zajisté jsouce posláni, aby hledali 
zbloudil a k vidění přiváděli nevidomé a uzdraYovali nemocné, ti 
věru nemluvili k nim dle okamžitého jich náhle d u, nýbrž jak 
toho zjevená pravda žádala. Nebot nikdo nečin( dobře, kdo by 
slepce, ktefí by jižjiž v pl'opast upadnouti měli~ napomínal, aby 
na tak nebezpečné cestě setrvali, jakoby pravá byla, a oni <lobfe 
k cm se dostali. I který lékař chtě uzdraviti nemocného, bude 
jednati dle choutky jeho a nikoli dle toho, co slouží k je.ho uzdra
,·enf? Že pak Pán přišel uzdravovnt ncmocných, sám dosyědčuje 
řka (Luk. 5, 31. 32.): "N mnjft zdraví p třebt léčitele, al zl e 
majícf. N při ·el j em JlOvolnt pravedlivýcb, ale břišnlltítv, ab · e 
l':íJi". Jak rnnedle budou nemocnf uzdravováni? jak budou hi'í"(n(ci 
pokání činiti? Zdali puk tehdáž, kd ·ž \'e vém <lř vn{·rím životě 
potrvají, či naopak, když se i1plné zrn nr a na{lravení prvn~j. iho 
svého života cltopf, kterým se i nemalým neduhem i mnob.~mi 

hří hJ· obtižilí? N Yťdomo t pak j o u matkou t ho 'ršeho, poznáním 
se odstraunje. ' ak tedy ku p ozn 2í ní vedl Páu učeniky sré, kte
rýmž i nemocné uzdravoval i hříšníky od hříchů zdržovnl. Nemluvil 
tedy k nim dle- jejich dřevnějšího mýšlení, aniž tázajícím se ho 
dle jich domněnek od ovfdal, nýbrž dle spasitelné své nauky a bez 
pokrytství a nehled k osobě. 

3. Což lz i z řeči Páně dol<ázati. N bof n zajisté těm, 

kteli byli z o břízky, ukazoval, že yuem Božím jest ten Iú·istus 
[~I siáš) kter ho Jlroroci zvěstovali, t. j. on ám se objevoval 
Um, kterýž lidem svobodu znovu získal a dal jim dědictví nesmr
telnosti. - Pohan y pak opět učili apoštolé, aby zanechajice dřev 
a kameni, jež za bohy měli, pravého Doba ctili, jenž stvořil a způ-
obil celé pokol nf lidské1 je tvorstvem S\'ým živi a množf a v usta
vičném by U zachovává 1); i též ab očekávali Syna j ·ho Ježi ·e 
Kri ta, jenž nás vykoupil od odpadlictví krvf \10U k tomu, abychom 
i my byli zas v ceným jeho pokolením, ktcrýž 11řijde s nebes s moci 
Otcovou, a učinf . oud nade v~ mi, a o dnň dary od noha při
chystanými v ecky, kteti zachovávali J,řikáznnl jeho. Tent za. doby 
nejnověj~f se zjevil a jsa h1avnim kamen m nárožnfm (I. P tL 2, .), 

J) S llnydem. čtu : "eo biliter eis e se pra('starct" mf sto: constabiliret 
t'l ei e ac pracstarct; toto Ly bylo p&tl'n~ hyetC'ron próteron. 
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shromážclil a spojil v jedno i t.y, kteří vzdáleni, i ty, kteří blfzci 
byli, t. j. obfizku i neobrizku, rozšířiv pokolení Jafetovo a ubytovav 
je v domovině Sémově (1. ojž. 9, 27.)1). 

Hlava Vl . 
• \ni zňkon star m Duch a . nt'roenuje jin 'ho Bohem a Hospodinem. leč 

toho, kt rý skute·ně Bůh je&t, Otce totiž a Syna. 

1. Ani tedy Pán, ani Duch svatý, ani apoštolé n byli by nikdy 
určitň a napiosto Bohem jmen o v a I i toho, který by nebyl Bobem, 
kc.lyby ne by 1 op r a vdu Biih; aniž by Pánem byli nazva1i někoho 
sami od eb , 1 č toho, který panuje všemu, Boha Otce i Syna 
jeho, kterýi vzal panství od Otce nade vším tvot·stv m, jakož zni 

lovo pisma (Z. 09, 1.) "ftekl Pán Pá.nu mému: Sed na pravici 
mé, až položfm nepřáte1y tvé za podnoži nohou hjcb". Mluvi 
totiž Otec k Synovi, ten kt rýž mu dědictvím dal národy (Ž. 2, 8.) 
a podr bil mu všecky nepřát ly. Když tedy Otec opravdově jest 
Pán, i Syn opravdově jest Pán, právě tudiž Duch svatý jmencm 
Pá u a je na z v a 1. - A opět při zahubeni Sodomiťanů v dl písmo 
'!.1\!ojž. 19, 24.): "Teuy dešti! Hospodin na Sodomu a Gomor hu 
ohněm a sirou od Hospodina s nebe". Nebot tu naznačuje Syna, 
kterýž i Abrahl1mem rozmlouval, dostana od Otce moc souditi 

odomitany pl'O nepravosti jejich. - Podobně se to dokazuje i tímto 
i. 44, 7. 8.): "Trůn tvůj, Bože I na včky; berlou pravosti berla 
kr~lovHtví tvého. Miluješ s mvedlnosf a nenávidiš nepravost; pro tož 
pomazal tě Dúh, Dfth hl\j". Oba zajisté jmenem Boha naznnčuje 
Ducb, i toho, který pomazán jest, Syna, i toho, který jej pomazal 
t. j. Otc~\ - A opčt (Ž. Bl, 1.): "Bůh stoj( v shromáždění bohův, 
uprostřed pak bohy rozsuzuje". To praví o Otci a Synu 1t o těcb . 
kteí1 obc.lrž li syno tv1, ale ti jsou c 1 r k c v; ne bot ta jest sbromá-

J) Sv. tťc nnrážf nn sl vn Nocmova: "Rodiřii Bíib Jafeta, a ať p .bývá 
v ttňndcb 'mových o. lnur fhnno.án sluhou j •ho", a ol.Jro.d to duchovně na 
povol1\nf po nn(l ku p a ' viře. Justin pak nn opnnovdnf země .zaslfllené Řfmany 
ř & ( ial. hl 189.) : ., Vy (ŽiM) zt\)is ocl óma povodíco d potlle vntc n oží 
~trhli jste do země hlUln.ánotci'a a ovJá.clli j w ji. N('mén~ patrno j est.. i i J -
f tovci cll soudu Božfbo no. vás vtrbnnvše, zemi, z nfž váe oloutJili, opauovAli j ouu . 
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žděním Božím, kterouž Bůh, t. j. Syn, sám shromáždil skrze ebe. 
O něm pak di opět (Ž. 49, 1.): "Bůh bohfiv, Hospodin mluvil 
a zavolal zemi". Který Bůh? O kterémž praví (t. v. 3.): " Bl'lh 
zjevně přijde, Biih náš, a nebude mlčeti", to jest Syn, který zjevně 
k lid m při§el, jenž i di (Is. 65, 1.) : "Zjevně objevil jsem se těm, 
kteřiž mne nehledajl". Ale kterých boh iiv? Kterýmž pravi (Ž. 81, 
6. Jan 10, 34.): "Ját řekl jsem: Bohové jste a synové ejvyššího 
v ickni", těm totiž kteří milosti synovství dosáhli, pro kterouž 
voláme~ "Au ba I Otče!" (Řfm. 8, 15.) 

2. Nikdo tedy jiný, jak jsem (lrvé řeld, nesluje Bohem, aniž 
Pánem se zove leč t n, který jest Bf1h, a Pán v~ech věcf, který 
i Mojžíšovi řekl (TI. 1\lojž. 3, 14.): "Já jsem, kterýž jsem. A tak 
ř kneš ynfim israel kým: Kt rý jest, poslal mne k vám"; a. yn 
jeho Ježíš Kristus, Pán náš kterýž syny Božfmi či nf věi"icf ve jm no 
jeho. A opět Syn mluvě k 1\fojžišovi dl (t. v. 8.): "Sestoupil jsem 
·ysvobodit lidu toho"; nebot on jes~ který sestoupil a vstoupil 
pro spasení lidstva. Sln·zc yna tedy, jenž jest v Otci a má ,, sobě 
Otce, zjeven je t Bohem ten který jest, an Otec vydává ·vědectví 
o Synu, a Syn zvěstuje Otce" ; jakož i pravf IsniáS ( 43, 1 . ) : "A já 
jsem svědek 1), df Hospodin, Búh i yn, kterého j em vyvolil, 
abyste poznali a věřili a rozuměli, ~e já j~em . 

3. Když pak písmo jmenuje bohy ty, kteřf jimi nejsou, ne
vystavuj je zhola, juk jsem tekl, za bohy, nýbrž s učjakým pří· 
davkem a návěštím, kterým se označuje, že nejsou bohy. Jako di 
David (Ž. 95, 5.): "Bohové národft modly ďiibl v", R (Ž. 80, 10.): 
» N půjdete za bohy ciz1mi ~ . N ebot řka: "bohové ntirodt v" (náro
dové pak neznaji pravého Doba) a "bol1y cizími" je zova, odpírá 
jim, žeby bohy byli ; sám pak od sebe o nich pravdu pravl, že 
jsou totiž "mouly ďáhldv". A Isai:iš řka ( 44, 9.) : "Za.stydtež . e 
všickni, kteřf se rounajf Bohu') a d laji marno ti" [modly] 3), a (t. 
v. 8.): »Já svědek jsem, dl Hospodin" 4), Um odmítá, žehy bohy 
byli, ale jediné jmena [bohiiv] už1vá k tomu, abychom věděli, o čem 
mluvf. - Ale totéž pravf i Jeremi~ řka ( , ll.): "Bohové, kteřl 

1) VuJg. m& ovlem: "V o 11 te tes mei" ; podobně i LXX a text hebr. 

'J) Přelo~ili jsme čtení •blaspbem&.nt", ač snad by se tf ti mělo: pll\8· 
mant (dcum). 

~ Toliko dle amyslu citola\nO. 
4} I na tom mhtě mé. Vulg: ., Voe ·a t stes mel" a podobně LXX 

i text hcbr. 

t 

1 
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neučinili nebes a země, zabyňtež s země, která jec;t pod nebem" 1). 

Z toho, že jich zahynuti přidává, dokazuje~ že nejsou bohy. A Eliáš 
chtě.je od modloslužby odnátiti lid Israelský a povolav jej na horu 
Karmel, řekl k nim (III. Král. 18, 21): "Dokaváde kulhati budete 
na obě straně? Jest-li jeden ospodin Bůh, následujtež jeho". 
A pak při oběti zápalné i kl kněžim · modlářským (t. v. 24.): . 
"Vzývejte vy jmena bohii svých a já vzývati budu jmeno Hospo
dina Boha s vébo· a Biih který vyslyš( dne , ten t sám jest BCih". 
Tim zajisté, že to řekl, ukázal prorok, le domnělí jich bobové 
bohy nejsou; poukaZO\'al jim pak k Bohu tomu, v kteréhož sám 
věfil a který opravdově Btib byl, i kterého vzýval volaje (t. v. 36.) : 
"Hospodine, Bože AbrabánrOv, Bože I ákuv, Bože Jakobův I vyslyš 
mne dn s; i poznej veškeren lid tento, že ty jsi Buh Israelfiv". 

4. I já tedy vzývám tě, Hospodine, Bože Abrabámf1v a Bo.že 
Isákův a Bože Jakobuv i I raelúv, kterýž jsi Otcem Pána 
naš ho žiše Krista, BOb, kterýž jsi dle svrcllO\'anélio milosrden-
tvi v ~ho ráčil se nad námi smilo,'nti, abychom tě poznali ; kterýž 

j i tvořil nebe i zemi, kterýž panuješ všemu, kterýž jsi jediný 
a pravý Biih, nad něhož neni jin \ho Boha; raéiž skrze Pána 
našeho, Ježíše l{rista, nám dáti, aby v niis ''ládl Duch svatý !l) ; 
dejž ať l<:a.ždýt kdo spis ten čte pozná tebe, že ty sám jsi Bůh; 
ať se utvtdf v tobě a odstoupí od všelik 'ho kacířského a bezbož
ného i hříšného smýšlení. 

5. I apoštol Pavel řka ( a]. 4, 8. 9.): "Když jste sloužili těm, 
kteří nej ou b hy, nynf pak znajíce Boha, ba poznáni j ouce od 
Bob a u, odloučil ne bohy O(l toho, kterýž jest Bflh. A opět o anti
kristu i·ka (II. Thess. 2, 4.) : "Jenž se protivf a povyšuje nade 
věecko, o love btih, an bo čemu e děje pocta", mluví o těch, 
kteřE neznajfcfm Boha bohy sluj f, t. j. o modlách. Nebot Otec 
všech ,.ěcl Bohem s I o ve a jest, a nad toho se n povznese anti
krist, ale nad ty, kteří 1 uj { si e bohy, ale jimi n jsou 3). Ž 
pak to pravda jest, sám Pavel dotvrzuje i·ka (I. Kor. 8, 4.-6.): 
"Vlme pak, že modla nic nen(, a že nen( žádného Doba než jeden; 

1) Vulg: "et de his, quae sub coelo sunt", souhlasíc se LXX a tex m hebr. 
"') Zde tušf llnyd, t.cby -.hodněji bylo čisti "donati n m" místo domi

natíonem"; aviíak je t proti vAeobccnému zněni a po pfcdchozfm: "qni domi
naris omnium" dobrým smyRlem iíci Be mU : "dominationem quoque doo& 
Spi ritus snncti". 

1) Tol oviem výklad, jeo! s-.. Otci zde dobře se hodil, jím! vAak smyel 
BY, Pavla -.eskrz te nepostibuje. 
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nebo byt byli tak zvaní bohové bud na nebi anebo na zemi, nám 
jest jeden Bůh, Otec, z něhož jest všecko a my pro něho, a jeden 
Pán Ježíš Kristus, skrle něhož jest všecko i my skrze něho". 
I učinil tedy ro1.dil a odloučil ty, kteřf sice slují nle nejsou boby, 
od jednoho Boha., Otce, ~ něhož j ou všecky věci, a sám o sobč 
vele tatně vyznal jednoho Pána J eWe Krista. Slovu pak ,. bud na 
nebi anebo na zemi" [n mf e rozuměti], jak oni je vykládajf, 
jakoby tfm zpdsobitele svěb\ jmenoval; nýbrž jest podobno tomu 
které ltlojžiš řekl (V. 5, 8.) : "Neučin~ obě žá(lné podobenství 
Bohem [z tčch věcí], kterékoliv jsou na nebi vzhůru a ktetékoliv 
na zemi vdole, a kterékoliv ve vodě port zemí". Jaké však jsou 
ty vě i na n bi, sám vyktidá řka (t. 4, 19.).: "Abys nad ohled na 
k nebi a vida lunce a měsíc a hv zdy i všecku krásu nebeskou, 
klamně neklaněl se a neslouzil jim". Ale i 1\Iojžiš sám, mužem 
jsa. Božím, vystupuje (II. Mojž. 7, 1.) jako Bl'th p ed :Faraónem, 
~\však nejmenuje se opravdově Pánem, ·aniž Bohem sluje prorolo01m, 
nýbrž "Mojžíš vě111ý slu a u. .lužebník Boží" nazván jest (Žid. 
3, ó. dle IV. Mojž. 12, 7.) od Ducha; ímž i by1. 

Hlava Vll. 
Otlráži a vysvětltljc námitJm y-zatou z dnthého li tn sv. Pavla ke Kor. -', 4. 

1. Řkou-li pak, že Pavel v druhém listu ke Korintanum 
zřejmč prnví (4, 4.): "V nichž Biih to ll o to v ta oslepil mysli 
u věi'icích", a z toho-li pak dovozují, že jiný jest b b tohoto světa, 
a jiný ten, který j t nade všecko pan tví n. vzne. en tv( i mocno t : 
tut nejsme vinni rn y, ~e on i, ač e domní aj1 znáti tajem tví 
Boha pfevyšujfcf1 ani • vatéllo Pavla čf ti nedovedou. Nebot kdo 
by znaje obyčej Pavh1v, že mnohdy slova přestavuje, jnk j me 
z mnohých mist i jinde ukázali, takto četl: "v nichž Bůh", n pak 
přestávku učině, zndržel tnnličko, a potom osu tni spoj né v jedno 
četl : "tohoto světa oslepil mysli ncv •řicich" , nnl zl by pravý 

ys1, kt rý j t: "Eůh :z, lepil m ~li n včtícfch tohoto světa 1
). 

\ 1) Aniž na tomto mistó souhlasiti lze s výkladem Ircnrovým; sv. Po.v 1 
"b o h m tohoto ~t.a" nazývl\ clábln., j už. i sv. Janu nejednou "k nU t m 
tohoto avěta" ebije; ačkoli tlnJši ljvod k sv. Otce znjisté pravdivý j st. 

\ 

I 

} 

\ 
I 

] 
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..\.to vyjde pouhou] přestávkou. Nemluví tedy Pavel o "Bobu toho · 
světa. 't jakoby o nějakém jiném vy šfm věděl, ·nýbd Boha Bohem 
býti vyznal ; ale o nevěňcfch to h o to světa vece, že bu do u c i 
svět neporušenosti nebudou děditi. Ale jak BQh oslepiJ mysli 
nevěřfcfch, ze samého Pavla ukážeme, až dále v řeči vé pokročíme, 
abychom nyní mysl svou od věci příliš neod vrátili. 

2. Že pak apoštol zhusta takového odřadění 1
) užívá pro 

hbitost l-eči svých & pro úcbvat Ducha, kterýž jest v něm, 1zet 
ovšem z mnoha jiných míst poznati. V~ak i v listu ke alattlm 
takto di (3, 19.): "Což tedy zákon skntkův? Položen jest ~' až 
prijde símě, kt ré zaslíbeni má, zřízen skrze a.ndiíoly v ruce pro
::;tř dnilro. u. Potadl slov jest zajisté toto : "Což tedy zákon skutkův ? 
Zíizen jsa skl'ze anděly v ruce prostředníkově položen jest, až 
přijd símě, které zaslíbeni má"; tak že jest tu jednak člověk, an 
se táže, a jednak Duch, an odpovídá. - A opět v druhé k Solu
ňani'lm o antikristu mluvě di (2, 8.): 11A tehdáž bude zj ven 
ne§lechetník, kteréhož Pán Jež~ Kristus zabije dech m ' t svých 
a zkazí přftomností sv~bo příští, kteréhož piiští jest podle pfiso
benf Sn anova se vši mocí a divy i lživými zázmkyu. Nebot zde 
jest pořadí slov toto: "A tehdáž bud zjev n ne~lech tnik, jehož 
příšt( je t podl působeni Satanova vši mo ·i a divy i lživými 
z1izmky, kteréhož Pán Ježíš zabije de hem úst svých a zkazf př(
tomností svého přištt". Nepraví totiž, jakoby e příští Páně dělo 

podle pů oberu Satanova, nýbrž při~tí nešl cbetníka, kteréhož 
i antikristem nazýváme. Kdo by tedy čta n dával pozor a v řeč i 
neozoačoval doby oddechu, bode čisti věci n toliko nevhodné, ale 
i rouhavé, jakoby přfšti P á ně dělo se dle působeni Satanova. Jako 
se tedy v t c h to mistecb odřaděni slov ve čtení vyznačiti a tak 
pravý smysl a po toli'JV zachovati nul: tak i tam to nečtem "Boha 
tohoto světa" , ale toho Boha, kteréhož opravdu .Boh~rn jmenu
jeme; avšak "nev iiclm a zasleiJeným" pt1 oudíme slova: "tohoto 

ěta", poněvadž se jim dědictvi života věku budouciho nedostane. 

I) llyp :rbaton, utllučováni slov k sobě núlei~fcfcb, čímž amysl se za
temiu:ije. 

2) Nyni všeob oě zo. platc6 uzná s tenf ! -rt w v ó v6~ ; 'tti>v 'ltOJP!X• 

~:iaEWV xá.ftv 'itfXl~~~"'l· Jin~ ovšem čtení lrl ~l sv. Otec pfed o~bna: 
"tf OUV Ó VÓJJ.O~ -;li)y o;:p~v ; 'lrp<)~m~Y4 cXX,ť(; C~ a CO d., Jderé!to čten( 
T některých ruk {li cb řeckých ( G) a latinských (d e g), jakož i u sv. 

ugustina (na t. m.) ai podn a se zachovalo, "kotí sv. Augustin později 
(v retrs.ct. 1, 24.) onomu pt dnost cl "vá. 

14 
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Hlava Vlil. 
Odpovídá na druhou námitku, yzatou ze slov Páně dle Mat. 6, 24., dokazuje, 

že dle pí em jenom jeden je<liný Bohem a Pánem slouti múže. 

1. Když tedy jest tato jejich rouhavá domněnka poražen~ 

jest tim i na jevo po ta' eno, žo nikdy ani r roci ani apoštolé 
Bohem nejmenovali anebo Pánem nenazýva1i nikoho mimo jediného 
pravého Boha. Tím pak méně P<\n nm; t n v le (l\fat. 22, 21.) 

71 cisaři dnti, co j st císařovo", a "co jest Božíbo Bohu", cí"ate 
nazývá i ař m, Boha v .. ak vyznává Bo1tem. - Podobně i to, 
co dí (t 6, 24.): "N emťi.žete dvěma })ánům loužiti", · m vysvě
tluje řka: ., Nemůžete sloužiti Bohu n mamonu". vyznnvaje o ha 
Bohem, mamon pak jmenuje tím, ím j st Nenazývá mamon pánem, 
pravě: "Nemůžete clvěma p it n ů m ~loužiti", nýbrž pou ·uje své 
učeníky, aby jsouce lut.ebniky Božími se mamonu nepodrobovali a jhu 
se ec.lali opanovati; nebof praví (Jan 8, 34.): "Kdo -:i ní hřích, 
sluzebnfkem j t hříchu". Jakož tedy nazývá ty, ktctí sloužl hříchu, 
lu~ebníky j ho, ale nikolh• nevyhlašuje híich za boha: tak i kdo 

mamonu louž1, luhy mamonu jm •nuje, ale tim nikoliv nev}dáv:t 
mamon za boha. 1\tamon pak jest dle mluvy židovské 1), kteréž 
i amaritané uzívají, tolik co ,.,zištník a lakomec", 11) anebo zna
mená "ožralceU, t. j. který n unú vé hrdlo na uzdě držeti. Dle 
--"-"'~n .. ,.. ~ ,1., .,., rzT~"ffi" nol.,o n<l..,.. ~lon7iti nr.'hn ; "'"rnO"U UUUJJ11V " u YJ &lL\1 u u &A ~ ......... u v ~ .. .., • .&JVIlU. & &Jla&.LJ. ., . • 

2. Ale i když dá b Ia nazval " ilným~, nikoli veskrz, nýbrž 
v poměru k ru\m, sebe na prosto a opravdově silným okázal Pán 
řka (Mat 12 29.), ze "nikdo njjak nemiiže zbraň silného odníti, 
1etby prvé trilného am ho LizaJ, a potom teprva dí\m j ho oloupí". 

•) T. j. dle syt·ochSlltlE>jak ·, kt.crouž st- jesw za tloby . Jeronymn v Pa
l etině mlu'Yilo. V té pak !'e·~ "al< ~ i u Samadta.nfa Znllmenalo slovo "miUllon" 
(~.li~~) bohatství, ziek, p<Jcl\' d, recky ;:)..~:r.:;, j~z pohané i .zn. lJo]u\ po-

.. T 

vaiovali ; a tiV. Au~ustio ad to je"tě za jeho tloby z~ etar puni k mluvy 
alovo ,.,lJ1tunon~t ve sw.yelu zj ku v obyčeji bylo. Že wo.k sv.lren · také ' 'ÝZO m 
"Inkomc " }Jřidaiv&, j t nl'js}J""e metouyn1i ky; ale v)·zUAru ,.,Jabužoiku, ofralcc44 

zakllldá s tu· im na řeckém 1'-CXjJ~.I..iv, j leož Aristofnnéa z Mtsk •. řeči u..ž1d 
místo io~v 11apati; v nrgi kém p k nllici:i tak obecně znělo místo "jísti" 
(viz Paseov. L e . s. h. v.). J ost jakol.lyr.hom p ěesku Ia uY.ného človltka na .. 
zvali " npal m. 11 

-) zde v Ia . př ladn dál nfu!l tluje a obyc 3nti n~:ivorkovl\no jest: 

11Bťcuucl 1m atttcm Ilebrair.am, adjunctivc di itur Mam", pro ncsrozum· lnos( 
toliko do poznámky klo.d 0\t'. 



JD. ko. 8, S. Vš ko skrz Slo oB. učincno, nic e mu n nú přiroYo. 211 

(Zbrani pak a domem jel10 byli jsme my za doby odpadlictvi 
svého 1); používalt nás, jak se mu líbilo, a duch nečistý bydlel 
v nás.) Nebylt zajisté silen t)roti tomu, který j ~ svázal a cldm 
jeho oloupil, ni proti .m, kteři v služebnosti jeho byli, proti 
lidem, odvrátiv mysl jich od fi1Jha. Ty v ak mu vytrbl Pán, jakož 
i .Jeremiáš di {31, ll.): 71 "ykoupil Hospodin Jakoba a vytrhl jej 
z ruky ilněj~ího". tbot kdyby nebyl naznačil toho, který jej 
spoubtvá a zbrat1 jeho odnhná, pouze a prostě jej silným nazývaje, 
byl by silný ten nepřemoliteh ým. Ale připojil i vttěze; ví zi 
zaji té, k rý pou~í, př ~moíen pti.k jest, kdo bývá spoután. A to 
praví bez při podobně n ( aby nebyl plirovnán k Pánu s) u ha 
odpadlík; n oť n toliko teUto1 ale nic z toho, co hoř no jest 
a podrobeno n smi se přirovnávati 1 o v u Božimu, skrze které 

š \cko učin~no jest, jenž j t Fán náš, Jež' Krl tu 

3. Že }Jak ''eškeři tvorové, ať si j ~o u andělé n · bo archandělé, 
tr nové nebo motno ti od Boha nade všecko vznešeného tvořeni 
a skrze lovo jelao u m ni js<lu, takto Jan dosv dčil; když totiž 
byl po\'ědl:•l o lovu Bozím, le bylo u tce, přidal ( 1, 3.): 
_ Yšecky v ci sl•ze ně u iněny jsou a bez něho nic ne ní u i ně no". 

David vypraviv ve svých chválách zejmena všecky věci, o nichž 
jsme 1ulu.,·ili, i nebesa i v škel'J jich mocnosti, doložil (Žalm. 32, 
< • a 148, 5.): "Pon ·vadž on přikázal a stvoi-ena jsou; on řekl 
u učiněna jsou". :o;ím v) 1 řikáza1? 1 o ve m zajisté, kterýmž, jak dí 
(Ž. 32, 6.) "nebesa upevněna jsou, a d chem úst jeho ~ecka 
mocn t jejich." Íc pak on všecko učinil v o bodně a o vé vůli, 
.u opčtnč David (Ž. 113, ll.): "Bllh zajisté náš na nebesicb svrchu 
u. na zemi, všecko ok oliv chtě 1 učinil" . A vSak rozličny jsou v i 
tvořené od jich stvořitele, a v ci učinťné od jich působce. Neboť 

on jest neučiulm a bez po · tku a bez konce a ni čehož nr.po trá
d~e, stim obě dosto.teč n, a nad to . m véccm i to po ·kýtaje, 
ž jsou; al co učin~no jest od n ho, má počátek. Ale colmliv má 
počátek a muže míti i kon c a poddáno jest tomu, kdo to učinil, 
a J>Otřebno jest j ho: nelze aby nemělo i rozd11né lJOjm nová ni 
i u tčch, kteří sebe méně scborni j ou, nby takové věci roz zná· 

1) Podobně čteme ., listu lln.rnalJoTě (bl. 6.): "Dříve oeru jswe Bohu 
uvěřili, obydli rdce no. bo bylo zka~eo a kř 1\k Jako chrá 1 v skutku rukama 
ustav ný · ncboC byli jswť domem napln ným modloslužcbn tl a při byt ke m 
lfáltl r". 

1
) L tinsk' "cui" Uťmal ~ ~in n sná2e, n tlielo~imc-Ji · e zp ' t llo řečtiny 

= -rl-n = •lUO. 

1411 
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va1i: tak .že ten zajisté, který všecko stvořil, se Slovem svým 
právě a výhradně Bobem a Pánem se jmenuje; co však učiněno 

jest, nic neni schopno téhož pojmenování, aniž smí právem to 
jmeno si o vojovatí, kt-eré stvořiteli náležf. 

Hlava IX. 
Ze jeden a tý~ E!th, kteréhož proroci stv řite!e hlásali n!'bc i zemř, i od 

C\'&ngeli t.l zvě tovň.n jest; to ucjprvé dokaz'\ie z evo.ngelin sv . .Matouše. 

1. Když se tedy patrně ukásmlo (a uk.íže se ještě zřejměji), 
že nikoho Pánem neb Bohem nevyznávaJí ani proroci ani apoštolé 
ani sám Kri tus Pán, nýbrž obzvláštně Bohem a Pánem i proro i 
i apoštolé vyzn.'lvali Otce a yna., jiného pnk nikoho ani Bohem 
nejmenovali ani Pttnem býti nevyznávali; a když i Pán sám Otce 
toliko Bohem a. Pánem učen,kfim svým pťetlstnvova1, t()hO totiž, 
který jediný jest lliih a panovník všech vě f: tuť i nctm, chceme-li 
jinak učeniky oněch slouti, t chto jejich S\1ědectv1 jest se držeti. 

ebot In to u š npoštol v da, že jeden 8 týž Bůh je t, kter · 
u inil zasUbcn( Abrnhámo~i, že rozmnoží slm jeho jnko hvězdy ne
be ké (1. 1\'{oj~. 22~ 17.), a který nás od uctíváni kamenfi k poznání 
svému povolal skrze Syna svého Krista J eží~e, "aby e liůem stal, 
který byl nelidem a milou ta, kt rá byla nemilou11 (IUm. 9, 25. dle 
Os. 1, 10. 8 2, 24.), ten vypravuje, jak Jan cestu připravuje l{ri tu 
a hlásaje pokánf k odvráceni se od zlého 1), ř kl těm, kteří nn tě
lesném přibuzenství [s Abrahámem] si zakládal;, ale ptevnícené a vši 
zloby plné smýšleni chovali (3, 7. n.): "Pokolent ještNi! kdo vám 
ukázal utéci budouctbo hněvu? Proče! čiňte ovoce bodné pokání. 
A neřikejte sami u sebe: Otcem máme Abmháma; ne bot prav1rn 
vám, že mocen jest Bůh z kam nf tohoto v~:buditi syny Abrahá
movi". Pokanf tedy hlásal jim [k odvrácen( se od zlého onen 
předchůdce KristO.v, ale jiného Boha jim nezv~sto,·al mimo toho, 

') Ani tedy sv. Ir nej oepiikládá. pokánf Janem hJásan mu účin k od
pultěni hffehd minulých, al ,bd toliko lítost nad nimi, ponbu.zen( a 11i·ed· 
eenetl, varoyati se budoudch. 
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kte11~'- byl zaslibeni učinil Abrahámu; a o témž [před chOdci] opět 
df Matouš (3, 3.}, podobně pak i Lukáš (3, 4. n.): "Tent jest za
ji té, o němž řečeno jest od I o podirta skrze proroka: Hlas vo
lajícího na poušti : Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky Boha 
našeho; každé Úllolí bude ''Jrplněno a každá hora a pahrbek bude 
ponfžen; a co ktivé j st, bude přlmé, a co drsné cestami r \lvnými; 
i uzti všeliké tělo spasení Botí'. Jeden tedy a tentýž jest Biib 
Otec Pána nru~eho, kterýž i skrze proroky předch dce z o slib i l 
i spaseni své, t. ·. Slovo S\Té viditelným učinil všemu tělu, ano samo 
e ,, lilo, aby všem zjeven byl král jejich. Ti zajisté, kteři souz,eni 

býti majf, měli ,·idčtí soudce svého a poznati toho, který je sou
diti bude; n ti, 1ctrřf mnj{ dosáhnouti oslavy, m~li poznati toho, 
kte11~ 'im dnru lávy uš dřL 

2. Opět pak ~latouš mlmrě o andělu dí (1, 20; 2, 13.): 
" Anděl P<ině ukázal se Jozefovi ve snách"; kterého vSak Pána, 
sám vyklúdá (2, 5. a 1, 23.): "Aby se naplnilo, co ověd{no jest 
od Hospodina skrze proroka: Z E "ypta povolal jsem Syna svého". 
"Aj I 11anna počne v životě n porod i yna1 a nazvou · jmen o jeho 
Emmanuel, což se vykltld:í: nuh s námi". O tom }~mmanueli, jenž 
se narodil z l,anuy, ř kl Da id (Ž. vn, 1 .) : "Neodvracej háře 
Pomnzaného svého ! Při a bl jest Ho ·pod in Daviclovi pravdu a neza
vrhne ho, z plodu života hého posad hu na stolici tvou u . A opět ... 
(Z. 7ó, 2. 3.): "Znám Duh v Judstvu; n učiněno je t v pokoji 
místo jeho a obydlí jeho na. Sionu c. Jedent tedy a týž Bflh jest, 
kterébo i proroci hlásali i evangelium zvě tuje, a Syn jeho, plod 
života Da.viclova., t. j. r oz nec panny D;.tvidovy i "Bůh s námiu, 
jel1ož i hvězdu Eálám zajisté takto prorokova) (IV. Mojí. 24, 17.): 
"Vzejd hvt\zdn z Jako ha a po,· tan vudcc v Isra 1i". A Matou~ 
vypravuje 2, 2.), že mudt-ci od východu při~e lší "ekli: "Viděli jsme 
hvězdu jeho na východě a. Ilfišli jsme poklonit se jemu" ; a byvše 
h\rčzdou uved ni llo domu Jakobo,Ta k Emmanueli, jak dary mu 
obětovanými vyjevili, kdož byl ten, kt rému se klan~ li~ my r r ho u 
totiž, .že j t trm, který pro smrteJné po koleni lidské umnti 
a. })Ohfben býti má ; z 1 a tem t>ak, !e j )st králem, "jehož král ov
stvl nemá konc " (I,uk. 1, 33.); k n di dI e m konečně, !e jest 
Bobem, kterýž i "znám učinčn je t v Jud tvu" (Ž. 76, 2.}, a zjeven 
jest těm "l<terí nebledaJi ho" Is. 65, I.) 1) . 

3. J štó pak dí Matouš, vypravuje o jeho křtu (3, 16. 17.): 
"OteVfna jsou mu nebesa. a ' 'idól lluchn. Božího jako holubice 

1) Židdm t cly i pohandm. 
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se tupujfcíbo na něj. A aj! hlas s nebe, an dí: Tentot jťst syn 
mOi milý, v n~mž jsem i <lobfe zaUbíl". Neboe nese tonpil hdáž 
Poma1.aný [Kristus, MesiáS] v Ježí§e, aniž jest kým ~i "iným Poma
zaný [l{ristus] a k}'lllSi jin 'm Ježíš; nýbrž lovo Boží, ktť'réi jest 
spasitelem v ech a panovn1kem nebes i země, kterými jest Jdi: 
(jak jsme pr é ukázali) 1), a kteréž tNo na se vzulo a pomazrino jest 
od Ot Duch m, učiněno jest .Ježi em Pomazaným {Kri..tem J, jnkož 
i prnví I niáš (ll, 1. n.): ~I vyjfle prut z kořene .Jesse a kvH 
z kořene jeho vy tou pf. A odpočine na něm Du h Boží; u h 
moudrosti a rozumu, (luch ratly a sfly, duch um~uí a n<ibožnosti, 
a naplnf j~j duch báznč Boží. Nelmclc souditi r>odle , Jávy, aniž dle 
pov~sti tre tati ; ale souditi bude p komému oud a b 'Utti hude 
vzne ence země u. A opět týž ~aiáš pomazání jeho a k čemu 
pomazán bude předpovíllnje dí (61, 1.): "Duch Bož( nad mnon · 
pročež pomazal mne, blahověstit pokorným po lal mn , léčit kH
č né srdcem, hlásat jatým odpu '~Uni a slepým zrn k, provolat rok 
milo tivý a den orl platy, potě it v e hny kvílí ". N oť j likoi 
Slovo Eožl člov kem bylo z kořPn Jesse a synem bralu'lmovým. 
tolikož t4počfval na n~m D•1ch Bo:~í n pomazán byl k zvť5 ·t0\T1lni 
blaha lidem pokorným ; jelikož pak Dub byl, tolikož HPsoudil dle 
slávy aniž tre 'tal dle powsti; "nebo nebylo mu pCltřcbf, aby mu 
n~kdo "J'(lnl v dectví o lověku, nn ám \'řclN, o y bylo v člo .. 
'ěku" (.Jan 2, 25. ). Těšil pak v: ecky, kt i'í Je víl li, a odpoušti'·j 
všem, Jcteří hříchy jnti n. uvězněni byli, rozvúzal pouta jejich, 
o nichž 'alomoun dí (Príst 5, 22. : , Provazy }l:.tk lti'-iťhfi S' 'YCh 
jedenknždý svázán bývá". - Duch o ž i t dy sestoupil naň: 

Duch toho, kter' již krz proroky zaslíbil pomnztit.i ho, ~bychom 
v hojnosti pomaznn{ jeh o i m y ňčastenství msjfce ~pnseni byli. 
Tak tedy .~: a to u š. 

Hlava X . 

. Luká š nk, pti1vodči a. učeň npo tol u, vy1m1 vnj o ~n.chn
riá. i a }~ližb tě, v. nichž se dle zn llbeni nožfho Jan narottil, dí 

') VIz hl. 6. 
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(1, 6.): 11Byli pak oba spravedlivi před Bohem, chodíce ve všech 
}lřikázanícb a praverllnostcch Páně bez úhony". A op t o Zacha
ria ovi praví (t. v. S. 9.): "I stalo s , když konal úřad kněžský 
v pořádku třídy své před Bohem, že rlle obyčeje úřadu kněž

ského losem vyšt>l, aby položil zápal kadidla"; i přišel, aby ob -
to val, "' 't>jda do chrámu Pán ". Ten. jenž představen)'ITI jest před 
Hospodinem Lukáš], pro tě a přímo i pevně Bohem a Pánem 
vyznává sám o F>ob toho, který zvolil si J n1salém [sídlem vým] 
a usbmovil i'tid knčž ký, jehož andčlem fposlem] jest -abriel. 
A sltutcčnč na cl t4:>ho [Roha a Pána 1 nezua.l žádného jin ' ho ; ne oť 
kdyby byl n kt rého dokonalťjšiho seznal mimo toho, n byl by 
toho právě, \T da o něm, žeby byl plodem poklesku, tak přímo 

a prostě Pánem a Dohcm vyznal, jak jsm prvé dokázali. Ale 
i o Janovi mluvě df takto (1, 15. n.): ".Budeť zajisté v 1iký přeli 
Plinem, n mnohé .z synův i rnelských o nití k Pánu Bohu jejich ; 
on pí· dejde před nfm v duchu a moci "liftšovč, aby připravil ňnu 
lid dokonalý". Komu medle lid připravoval? a před k terým pak 
Ptincm byl v liký? Ovšem pi'-ed tím, kterýž řekl (1\fat. ll, 9. 1 . : 
"I nť o v f nežli pr rok do •eb mN Jan, nikdo z rozenců žen 
ncni vřtším .Tana Kítitele"; který i lid pfipravoval na prišti P~íně, 

věště . polu lužebníkiim vým a pok;ini jim hlásaje, aby od Pána, 
až pí·ijdc, odpu -: třni do áhli, obnttíce l:)C k nčmu, jemuž se b~·li 

1u·o hHchy a nepravosti od izili, jakož n.vid di (Ž. 57, 4.): " dci
zoni j ou h11šníci bn d z matky, pobloudili hned od narození . 
A proto k Pánu jejich je obracťje, připnlvoval Pánu lid dokonalý 
v duchu a mo i ~Jiášovč. 

2. A dni o anťlNu vypravuje dí (1, 26. 30.): ,,Za toho pnk 
(~'lsu poslán jest od Boha anděl abriel, kterýž i řekl Pann : 
Neboj ~re, !\lnria! m!b ť j i nalP.zla milo t. u Boha". A o PAn u 
l?ravi (1, 32. n.): "'I' n bu e veliký a ynem N j vyš fho slouti 
bude, a d:\ mu Pnn Bůh trun Davida, otce jeho, a kralovati bude 
v domě Jnkob v na věky a království jeho nebude konce". Ale 
kclož pak jiný jest ten, kterýž kraluje ez př hinf v d m .Tako
\lově na včky, lt> Kr· tus Jež[§, r.iu náš, Syn Bohn. nejvyššfho, 
ktcrýž zákon m a proroky z~ Ubil spasení své viditelné učiniti 
všelik mu tNu. aby s stal synem č1ovřka na to, aby pnl< i člověk 
sA stal syn(\m Božim. Proěť~ i 1\L'll'ia pl njfc zvo1a.la, místo cfrkve 
prorokujíc (1, 4 . ó4. 55.) 1): "Vele f du~e má Hospodina a pl sá 

•) 
1k n('hmf rlivno, t. tu av. Ot Roď & if přisuzuje dnr a úfatl 

(lrorockt, arur. klti~ i atofrti i vA ml dary oiimi dal •ko před · ila nad a stru 
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(luch můj v Bohu, Spasiteli svém. Přijalt zajisté Israele, s]UŽebnfka 
svého, pamětliv jsa milosrdenství, jakož byl mluvil k otcům našim, 
Abrahámu a pokolenf jeho na věky". Těmi a takovými diHmzJ 
dosvědčuje evangelium. že Bůh, kterýž k otcdm mluvil, ten j est, 
který skrze Mojžiše zákon dal, kterými zákona dáním pozná\•ámc, 
~e k otcdm mluvil. Tentýž Btlh dle v jké dobroty své vylil milo
srdenstvf na nás, v kterémž milosrdenství "vzhled( na nás východ 
sbfiry a zjevil se těm, kteří v temnostech a stínu smrti sed~li. 
a zřídil nohy naše na cestu pokoje" ( , 7 . n.), jakoz Zachariá 
pozbuda své n .. moty, kterouž pro vou nevěru byl utrp 11, a znova 
jsa Duchem naplněn, znova blahoslavil Boha. Nebot všecko tu bylo 
nové, ano Joyo znova hystalo t I né vé pří"" ti, aby toho 
člověka, li:terý od Boha se byl odloučil, Bobu upsalo, protož i se 
učiti měli znova Boha velebiti, ale iJídného jiného Boha, poně

vadž totiž , jedenf jest Duh, který ospravedlňuje obřízku z ,.h'Y 
a neobí1zku skrze viru" (Řfm. 3, ~0.), 

3. Ale Zachariáš prorokuje i-ekl (1, 68. n.): "Požehnán buc! 
Pán Biib israelský, že navštívil a učinil vykoupen( lidu svému. 
I vyzdvihl nám roh spasení v domě Davida, služebnika svého. Jakož 
jest mluvil ú ty vatýcb proroků svých, kteři jsou od věkfi: vy
svobgzenf od nepřátcl našich a z ruky všech, kteřl nenáviděli nás, 
aby učinil roiJosrdenstvf s otci nammi a rozpomenul se nn svatou 
smlouvu svou; na přísahu, kterouž při sáhl Abrahámu, otci na emu, 
že mim dá, abychom bez blizně, z ruky nepřátel V) vobozeni jsouce, 
sloužili jemu v svato ti a sprnvedlno ti pfed blíčejem jeho J>O 
všecky dny svoje 'i. Potom di k Janovi (1, 76. 77.): "A ty, dft ! 
prorokem Nejvyššlho slouti bud ; nebo předejdeš před tv~\řf Páně, 
připravovat cesty jeho, aby dáno bylo um "nf s pa ·itelné lidu jeho 
na odpuštěni bi·icht'l jeho. u To jest totiž to poznání pru;ite]né, 
které jim scházelo, [poznání] Syna Božllio, které pů obil Jan řka 
(.Jan 1, 29. 16. 16.): r~Ejhle I beránek Uož{, kterýž snfm:í. břich 

světa". "Tent byl, o němž j m řekl : Po mně přijde muž, kt rý 
pfede mnou povstal, nebot prvnějěi byl nežli já; a v. plno. ti jr.bo 
my vAickni vzali jsme". A to j~t to spnsitelné p znáni, nikoliv 
pak jiný Bůh, ani jiný Otec, ani Bytbus, ani Pléróma ti·idceti 

MojliAovu, Deboru, Juditu, Altbětu a jiné d1111m prorockým hdafené ž.e11y . 
Vldyt i anděl nazval j i .,milo11ti pluou a bnanou mezi lenauů", tak le 
i tento d&r jí a,ji11té dlw byl. A nad.Aeoé lovo jt'jf: .,Blahoslaviti mne badou 
-.&lekni ú.rodové" I 2dali.ž pak nenJ prorocnim, které 11e podnc před o ima 
oůim.a lkfěle & dud o wuauje? 
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nióndY, ani 1\fáti O ·mice; nýbrž poznání spásy záležf v poznáni Syna 
Božího, kterýž i spásou i spasitelem i spasenlm opravdově sluje 
a jest. Spásou totiž takto: "Sp ásy tvé očekával jsem~ 6 Pane J&: 
(1. Moji. 49. 1 .) - pasitelem pak opět: "Aj, Bt1h mdj, S pa
si e 1 můj, důvěřiti budu v něbo " (ls 12, 2.); spasením pak takto : .. 
"Znnmo učinil Bfib s pasen i své pí-ed obUčejem národův" (Zalm. 
97, ~.) .• le t totiž spasitelem, poněvadž jest Syn a Slovo Boži; spa
senfm 11ak, poněvadž jest Duch, nebo( praví (Pláč Jer. 4, 2 .) : 
"Duch ohlíč je naše ho l{ri tu Pán" ~ spásou pak, poněvadž těJo, 
neboť: "Slovo tkJem učiněno jest a pi-ebývalo mezi námi 11 (Jan 1, 14.). 
To tedy pozn:in( spasitelné působil Jan u tčch, kteří poknnf činili 
a včiili v "Beninka Božího kterýž smmá hřích sv ta". 

4. "Ukázal pak se", praví (Luk. 2, 8. n. ], "i pastýřům anděl 
Páně zvčstuje jim radost, že e v domě Davidově narodil Spasitel, 
jenž . j t I\1 .. tus run ll. r orom i množ tví ZlÍStupfi nebe kých, hvá
lfcich Boha a řkouci b 2, 13. 14): "SlS.va na v)rso 'tech Bobu,. 
n na zemi pokoj lidem dobré vfů ". O tk h andělfch praví lživí 
Gn ti ·i, ž od O mice jejich pfi! li a stouperú hoř ~šlho Krista 
zjevovali. Ale Jlo.raieni jsou, když opět pmvf, že vyMí Kristus 
a S pa._ i tel se nenarodil, nýbrž o.ž po křtu J ežtšově, který byl podle 
pasuého i·ádu, na toho e sn sl jako holubic Tak tedy podle 

nich ]bou tito andělé Osmice, když praví: "Narodil se vám Spa
sitrl, j nž j t Krl tus Pán, v mě tě Da.vidov~" . Ncbot dle nich se 
nni Kristus, ani Spasitel tebdáž nennrodil, nýbrž ten J žiš, který 
7.p sob n jest dle spasného tádu, LJežf~] Démiúrgfiv, ve kterého prý 
1•0 křtu, t. j . po tlidciti letech se toupil vyš~i Spn itel. Ale nač 
pak přidávaji "v mčstě Davidově", leč aby zvěstovali, že vyplněno 
jest zn 1ib nf od Boha Davidu učiněné, že "z plodu života jebo" 
věčný král pov tane? A~k toto zaslíbeni právě učinil tvůrce 

toho všeho mfrn, jakož David sám vyznává (Ž. 7, 11.): "Pomoc 
má od Ho p dinn, }{h!rýž učinil neb i zemi"; a opět (Ž. 94, 4. n.) : 
"V ruce jeh o jsou všecky končiny země ft výsosti hor j e b o 
j 'OU ; ft j •lt o jest moře a on učinil je, i ucho u zemi utvofily 
ruce j h o. Pojď , klan~jm se a padněme před nim a plačme 
pfed Hogpodincm, kterýž učinil nás; o nt jest Hospodin Bfib náě". 
Zje, .. ně tím pra\'1 Duch svatý skrze Davida. těm, kteří ho sly§i, 
ie pov tanou lidé, kt ři pohrdati budou tím, který ná.a stvořil 

a který j diný je t Bůh. Pročež i tekl to, co se právě uvedlo, 
jako hy řekl : "Nemylte e ; ani mimo toho, ani nad timto, nenf 
žádného jiného Boha1 jehož byste vice dbáti měli", hledě nás takw 

• 
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zbožnými a vděčnými učiniti k tomu, který nás učinil a stvořil 
i nás ~ivi. ož tedy tnne se tlím, kteřf takové rouruiní proti stvo
řiteli svému vymyslili ? - Ale s tint ouhla~t i andělé. Nebof 
řkouce: " lá n na výsost ch Eohu a na zemi pokoj", těmi slovy 
velebili stvořitele vě ·í n jvyšších, t. j. nadnebe kých a tvůrce v ech 
věci JlOZ m kich, toho, který dUu rukou svý h, t. j. lid m pože
hnánl své spásy s nebes scslnl. Protož se i dál, pra\·{ (2, 2 .), žť 

11}>astýti navrátili sť., v l bfce BohR. ze všeho, o sly eli a. ''i<lěli, 
jakož jim bylo zvěstováno" . Ncvel bilif israelitšU pn týii jin ' ho 
Boha, nýbrž t l1 , ltt rý zákonem a proroky zv . toviln j t, stvo
řitel vše b v cf, j hož i andělé velebili. Jestli:,~e tmk jiného ''elehili 
ti andělé, kteří I>Ocluíz li 7. O ·mict>, a jinťbo pa:stýři, blud jim 
zvě tovHJi a 7.ádnou pravdu ti andl>lé od Osmice vyšlí. 

5. J tě praví Lukáš o Pánu (2, 22. n.): Když SP. nnplnili 
dnové oči ťové.1nf, piinesli j ~ tl o J ru. aléma, aby jf!j ttřcd ·tavili 
Pánu, jakož ps~no jest v zákoně P l{ ně: Každý prvoroz ne(~ otvíraje 
život svatým slout.í bude P~nu; i aby zd.tli ohH, jakož povl'oíno 
je t v z~kon Páně, dvé hrdliček nnrbo dvé holoubtitek"; tím zj vně 
sám o sob Pčíncm jmenuje toho kterýž z:íkon ust.anovil. A potom 
dí dál (2, 28. n.): " ime6n hvúlil o ha n. rekl: l·nf prop u tf.": . 
Pane, lužebnfka vého v pokoji; n bot viděly jsou oči moje spa
sení tv~, které jsi připravil před obličejem všech miroclfi · světlo 

k zj ven( národQm a k lávě lidu v ~ho isrn I ·k ho". I "Anna., 
proroky ně", Vt' (2, 36. n.), nápodobu~ v !~bila D(\ha, vidnuc 
Kri ta, "a mluvila () n '"m všer.hném, kt ři očeknvali vykoup ni J -
rusn1 •ma.". Tím v ·im pak poukazuje se k j d n o mu llohu, an no,·,} 
řád )\ osvobození lidstva novým přištitn yna Rvého otevf·el. 

6. Pročež i )la r ť' k, tlnmočnik a pr vod čl Petrfiv, poéM k 
sepsáni svého <'VnngeJin taldo učinil (1, 1. n.): "Poč:1tek evangelia 
Ježf c Kl'i~tn, yna ožiho, jnkož ps.1no j t ,. prorocích: Aj! já 
posýlrlm a.ndč]a svého př<:rl tv~1N tv n. an připraví cestu tvou. Hlas 
volajicťho na poušti: Připravujte c stu rauc~ primě čiňte ~tezky 
před B hem naěfm" . Pab11č tu prttv(, ž po<\ tkent evaug lin j u 
hlnsy svatých prorok v, a v6d I, že n, j ho:ž n n j Pánt>m a Tiobem 
býti vy:f.nali, Otcrm jrst Pána našeho Jelfše Krista, kterýž pak 
i Ubil mu, I. po. le anděla včbo pt ,d tváří j bo; a tim hyl Jan, 
"v du hu a moci Eliášově" volaj na pon~ti: " Připravujte cestu 
Páně, pfímé čii'1 tezky přt>d Bohem nR im ". Proroci tedy nehlň~ 
sali jin ho a jin~ho Boha, nýbrž ' r.lnoho a t hož, a rozli,~nými 

jmeuy a mtzvy (uebot mnobonásobnO bohnt jest Otec, jak jsme 
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v před~lé knize ukázali, což i dále postupem řeči své z prorokův 
amých dotvrdfme. Na kon i pak evangelia df Marek {16, 19.): 

"A zajisté Pán Ježíš, když jim domluvil, w..at jest do nebe a dí 
na pravici Bož{", dotv1-zuj , ·co byl prorok pov~dčl (Ž. 1 , 1.): 
"Řekl jest Pán Pánu mému: Sed na pravi i m~, ař. položím ne
přá ly tvé za pod not nohou tvých". Tak tedy jest jeden a tentýž 
Bllh a Ot c, od prorokl1 zv~stovaný, ev:mg li m bl;tsaný, kteréhož 
my k"' stané ctíme a milujeme z celého rd e, tvůrce neb i zemii 
i v eho, což na nich jest. 

Hlava XI. 
Totéž, oo posurl llokáui!, dovodí i z evangelia Janova; p j edrw. o C:t!lém 

čtvem evangr-lil. 

l. Tuto víru hlá~aje Jan učenflc Páně, srp~al sv' vangelium, 
cht(lje Um od traniti bludné učenť, od Kěrintha 1) m zi lidem roz
troušen·, ba mnohem dříve již od tak zvaných :\lilcu1ášencih, 
kteří jsou ba1m:í té křivě tak řečené vědy, aby je vyvrátil a pře-· 
svěd il, že jeden jest Bí'th, kb~rý vš cko učinil Slovem svým, ale 
nikoliv, jak oni pravf, jiný že jest .. větotvůrce, "iný pa.k Otec Páně, 
jiný opi-t Démiúrg v syn, jiný pak Kristus shůry přišlý, který bez 
utrpení prý z tsivaje sestoupil na Jei(še, Syna Démiúrgova~ a opl\t 
odl t~l do své rlérómy ; a Počátkem že prý j t J ednorozenec, 
Lono. pnk že jest opravdov~~m ynem Jednorozencovým; a toto 
na. t\to tvo ž prý n ~ nf zpa obcno od prvniho B hn, nýhrž od 
n~jaké moci, jemu podrobené a daleko nižší n Olltržené od účn-
tenstv{ s neviditelnými a nejm nnými bytostmi. Vš cko to tedy 

cht~je odstraniti učenfk P~in a prnvidl m pravdy stanoviti v církvi 
tAJ, fc jest jeden Biib ~ rnohoucf, který Slovem s vým ecky vl-ci 
tvořil, vi li ln ' i neviditelné ; potom též htllj ukázati. fe Bnh 
tým~ SlovNn, skrze kter~ž to tvor~ho učinil, i lidem, ježto j ou 
částkou toho tvorstva, i spá u zj <lna}, - takto počfná evnngeli ·ké 
učem vé (1 t 1. n.): "Na po átku byl lovo a Sl vo bylo u D ha, 
a Dl'lh hylo lovo. To bylo na počátku u Boha. ~ecky věci 

J) Viz I. 2ft 
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skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic nenf učinčno, což uči

něno jesl V něm byl život, a život byl sv tl o lidi , a světlo 

v temnostech svfti, a tmy ho neobsáhly". - ,. V A e c k y věci" dí, 
71skrze ně učiněny jsou". Ve v šec h věcech tPdy jest i toto naše 
tvorstvo ; ne bot nelze jim tolto dáti, žeby slovem "' ' ecky věci ~ 
rozumělo e toliko \'Šecko, co jest v jich Plérůmč 1) . :Neboť j estliže 
jich Pléróma i tyto v ci ob abuje, pak nenf toto veliké tvorstvo vně 
Pléróuty, jnk j me ukázali v I,řede I knize; jsou-li pak tyto věci 
mimo Plérómu, což se nám v~ak nemožným ukázalo pak nenf jejich 
Pléróma "v~ecko, " JH'nf tudíž toto veliké tvor~tvo mimo Pl ·rómu). 

2. Ale všeho poru nás zbavil ~'Ím Jan, řka {1, I .) : "Na 
tom světě bylo, a vět skrze ně učiněn jest, a svět je nepozna1. 
Do svého vlastofho pi"išlo a svoji je nepřijali". Ale dle Marl(ió 1a 
a jemu roYnýcb ani vět skrze nč učiněn není, aniž ve své vlastní 
})t'išlo, nýbrž v cizí. Dle n kterýťh pak no. tiktlv od anděldv uči

llěn jest svět tento n nikoliv skrze SIO'Vo DožL Dle stoup ncO pak 
Yal ntlnových nebyl skrze ně svět ullinčn , n1e slrrze émiúr a. ebof 
o onom [ lon1] !l) praví, že způ. bilo utvořeni ta k o ,. ' c b obrazu 
k napodobení vyšší ·h Yěcf; Démiúrg I>al{ že vykonal stvořeni tohoto 
t\'orstva. T n JlfÝ, sl~rze nčhož, jak oni chlfji, tento 'Tět učinl>n 
jest, byl vydán od Mntky, aby byl pánem a p u obit 1 em Dé
rniúrgem řádu tohoto tvorstva; kd žto evangelium zr·ejmě pravf, 
že všecky ,·ěci učiněny j ou l\rzc • lovo, kwr "na počátku bylo 
u B ba'', kterét. pak "Slovo", dí (1, 14. ), "tělem učjněno jest a 
J>řebývalo mezi námi". 

3. Ale dle jich domněnky ani S 1 o" o ne n 1 těl m učiněno, 
ani Kri s tu s, ani S pas it e I, ze všech zp "'obený. Nebof, jak oni 
chtějí, ani lov o na svět nepfi lo, ani Kr i tu ·:; pa si t e l pn.k 
nni prý e ne .. tělil ani netrpiSJ, a.lc e tou pil ja.ko holubice v toho 
Ježíš , kter ~ dle spnsného řádu zpdsoben byl, a když byl zv~stoval 
neznáméh Otťt\ opčt prý \·stouiJil do :Pl ~rómy. NěkteH v ·ak učí, 

že se vtělil n trpN ten d1e spa ného ř~du zpft ol> ný Ježi , o němz 
i pro. vl, že Marii prošel jak\l ''oda trubou ; j i ni pak, že syn Démi
úrgdv, na kterého prý sestoupil J ežfš, dl spasného ř:\du zp0."ohený ; 

') Tím .-yvrod kfivé m{něuf ValcnUnovo, an slovo "v · ec ko" omezuje 
pou.z na swu Plérómu a co uf uo1Í8tuje, t. Dyt~ Sigu a podobné, jakožto 
vr.ácnějAf ěci nad ty, k1 ré jsou ve větě; ty vylučl\ie, j&koby n hodny byly 
.Boha a j eho tv6r~ mori. 

') Vlastně o pasitcli • ncl sv. Otel hlavně §Jo o to, a 1 vyvr!til mfo ~o{, 
ie & Jérómy po ly 1(\liko obrazy vč , kUlré! pak jin~ mimo )l r()mu jsoud 
stvořil. Srow.. I. &, 1. 

, 

• 
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o~t jiní uči, že se Ježlš sice z Jozefa. a Marie narodil, a že v t;obo 
sestoupil vyšší Kristus, be~ těla a neschopen utrpenf. Ale i á d n é 
uěen1 kacifské nedrlí, žeby S I o v o Bož[ tělem učiněno by Jo. Byt 
kdo veškery jich soustavy prozkoumal, nalezne, že v i kni ne -
Iesným a utrpení neschopným uv~ídňjl Slovo Božf a vyšš1ho Krista. 
Někteři totiž mysU, ie se objevil, v zrna na se pod ob u jako člo
věka, aniž učf, že se narodil nebo vtl-lil ; jini opět mys1f, že ani 
podoby lidské na se neptijal, nýbrž že jako holubice sestoupil 
na toho Jež~c, kt ·rý se narodil z Marie. V ecky ty křivými svědky 
býti o vědčuje tedy učeník P•1ně, i·ka: »A Slovo tělem učiněno je t 
a přebývalo mezi námi". 

4. Abychom pak se oe · zali, kterého Boha Slovo tělem 
učin no jest, sam n:ls tomu přiučuje řka {1, 6. n. : 11Byl člověk 
1•o laný od Boha; by lot mu jme no Jan. Ten přišel na sv ectví, 
aby svědectvi vydal o svétJ . Nebylt on světlo, ale f\by svědectví 
vydal o světle". Pted hi'ldce tedy Jan, svěuectvi vydávaje o sv tle. 
oll k te r é ho Boha poslán jest? Ovšemt od toho, jehož abri 1 j t 
:mdělem, který zvěstoval také n:uozeni jeho; kterýž skrze proroky 
zns11bil, že pošle anděla svého před tváii ~yna svého, nby připravil 
cestu jeho ( Iar. 1, 2. dle Mal. 3, 1.), t. j. a.by vydal svědech( 

o sv~tle "v duchu a moci Eliruiověu ( 1Uk. 1, 17.). Eliáě 11ak 
opět, kterého Doba byl služebnikem a prorokem? Toho, který 
učinil nebe i zemi, jakož on sám vyznává. Kdyby tedy byl Jan 
poslán od tvůrce a pl sobite~ toho světa [Dén•iúrga], jo.k mohl svě· 
dectvi ',rydávnti o tom svčtle, které s nevyslovitelných a neviditelných 
výsosti sestoupilo? Nebot v~ickni kacfři usnesli se v tom, že 
Démiůrg nezná mocnosti, kteráž jest nad něho vyšši, jejhnž svědkem 
a ukazovatelem Jan se osvědčuje. Pročež i Pán o ném praví (Mat. 
ll, 9. Luk. 7, 26.), že vice do ticbc má, nežli prorok Nebot druzf 
proroci všickni zvěstovali přťšU světla Otcova , žndali i pak, aby 
hodni byli spatřiti toho, kterého hlósali; aJe Jan netoliko [je] zvě
stoval jako druzí, ale i přichozí viděl i no. ně ukázal i mnohé, aby 
v nň uvěfiJi přesvědčil, tak ~e sám i proroka i apoštola mfsto za
stnval. Ten jest tedy vfce nežli prorok, pon vadž jsou "prvé apoštol , 
pak proro i" (I. Kor. 12, 28.); ale vše ko j dním a týmž Bobem. 

5. D o br é zajisté bylo i to vino '). které s t v oře n I m v 

1) Toto 11{slo zdá se, jakoby bez.e vš o ojen1 bylo a ptedeilým, a tudíž 
se mnozí domn,vali, !e tu něco vypadlo. Ale dobře pravi llayd, i e spojení do
znati lze, pozo~eme-li b 1 a vn t my U enku ceMbo předeslébo dtlkazu. Kacfi•i 
to · ve né pokrytecké pdsnost.i pohrdali věcmi evětekými a t~lesnými a za 
n hotlno pokládali Boha, aby je byl stvori). Sv. Otec pak doka.zuje. ! t)1o 

I 



222 lll. kn.1 ll 6. 7. Otce ponč. o ynu a . svěst. Otce; o plato. dň.kazu z evaog. 

vinici od Boha. zpiisobeno bylo, a které se [v Káni galilejské] 
zprvu pilo; niJ<do je totiž nehanil z těch, kteřf je pili, ba i Pán 
ho požíval; nle lep š 1 ovšem bylo to vfno, které zkrátka a proRtě 
Slovem z vody učiněno jest k 110žití na svatbu pozvaných hosti 
(Jan 2, 3. n.). Nebot ačkoliv může Pán, aniž si kter ". tvor za látku 
obral, bodovuikíUn vina opatřiti a lačné [na poušti] krměmi nasy
titi, neučinil tak vezma chleby, z· obiU zemn(bo pochazejicl a díky 
čině, a opět vodu na vino proměniv, nasytil ty, kteří se byli po adili 
(.Jan 6, 1 .) a napojil ty, kteřf byli pozváni na svatbu. Tím ukázal, 
že Bůh ten, který stvořil zemi a velel, aby vydala požitky, a způ
sobil vody a vyvedl zřídla, též v pusledn( době pokolení lidskému 
uštědří i požehnané ho JlOkrmu i mi l ostivého nápoje, krze 
Synu. SYého, nepochopitelný krle pochopitelného, nevidit lný k1·ze 
viditelného, poněvadž není mimo něho, ale jest v Hln Otcově. 

6. "~eboť Boha", pravi (Jan ,1, 18.), "nikdy .žádný neviděl, 
Ječ Jednorozený Syn Boží, kterýž jest v J ně Otcon•, ten [jej] ' 'Y
ložil ". Otce totiž neviditelného zvěstuje všem rn ten, ktcrýž 
j st v lůně j ho. l" toz tlozmiv ají ho ti, kte1ýmz Syn jeJ zjevH, 
a na vzájem O}lět Ote dává 'krze Syna po~nánf yna svého těm, 
ktefí jej milují. O on o ho [Otce byv JIOUčen poznal tohoto [ yna.] 
i Natbanael, jemuž i P<in tu chvtilu dal (Jan 1, 47.), ž je 't "pravý 
I sraelita, ve lcteréruž 11eni klamu". A I raelita poznal svého knile 
n řekl (t. v. 49.): "Mistře, ty j i Syn lloží, ty jsi král v IsracU !" 
Od té ho i i Petr byv llOU cn poznnl Klista, Syoa Doba iivébo, 
an praví (Mat. 12, 18. n. dle Is. 42, 1. n.): "Aj, Syn ml'tj nejmi
lejší, v něm?. se mi dobře za.libilo, položfm Ducha svého nn. _nčho 
a soud národ~m Z\'ČStovati bude. Nebudet se vaditi ani klíěet~ 
aniž u lyš( l\do na ulicich hla u j bo ; tii.iny nalom né nedolomí 
a knotu doutnaifcibo neuhasí, až k v1tězství dovede soud, a ve 
jmenn jeho n:irodové dů,•ěřiti budou". 

7. A to jest z á Jel ad n ť u č e ni evangelia, ano lllásá, že jeden 
jest Bůh, hoi·itel toho veškerensh•a, kterýž i proroky zvčstovúu 
jest i skrze Mojž' e ustnnovcnf zákona clal, Otec Púna nn eho .T -

věd, které jsou oa světě, i ta n~e Ja. o.l Boha stvořena jsou, )lonúvad~ lliih 
nctoliko stím tělo lid ké Jla se }lřljati, ale i tt:-ch v~c( stvoi· uýclJ ke svému 
llotskěmu pOsobcni, k svým di m a zázra.lďtm používati ráčil, nč moha 
i lJťz nich vě('Cko pt\sollit.i. Tot zajisté :pállný dúkaz ze tvorstvo pdvodně dobré 
jest a od Doba t•ocbbi, a iřJ jest Uoho. u •hodno, le je stvořil. U vině pak 
m•jprvé lJéře pNklad, pon · vo.di Jcadři ... íno za ~lé od d'ábla vyvodcnť }lova· 
žl\ii e, tAk se ho zdržovali :le i k nejev. oběti pou1té vody užívaJj. 1•1-o ··d 
aloli llytlrolltl.r'I&Btnty, Aquntiky, jako by ae řeklo n Vodaři". 



ll!. kn. ll, . Pro· neni po · tem ice evangelií než čtvero. 223 

.žfše Kri ta, a mimo toho nezná ~ádnčho jiného Boha, aniž jiného 
Otce. A tak veliká jest do těchto evangelií ji tota, že i sami ka fři 
jim svědectvi dávají a každý od nich [evangeliíj vycházeje, své učeni 
jimi dotvrditi bledL Ebiónité zajisté uživajf • jediného evangelia dlP 
Matouše, z něho samého usv~ čeDi bývajf, že neprávě o l>ánu soud(. 
Markión pak, zkomoliv evant)eliwn dle Lukáše, z toho co ještě po
nechal překonán bývá, že rouhavě mýšlí o Bohu jediném. rteří 

všn.k Ježíše odlučuj( od Krista. pravíce, že Kristus zůstával bez 
utrpem. Ježiě pak ž trpěl. dávaj(ce předno f evangeliu dle Marka, 
napraviti by e mohli, kdyby je jenom s lá kou ku pravdě čí ti 
chtělL Stoupence v~ Yalentinovy, užívajtcí přehojně e\'angelia 
dle Jana k dokázání svých · i'utťlruv, z téhož o v~dčiti lz , ie nic 
pravého neuči, jak jsme v prvni knize ukázali. Když tedy t;ami 
odpůr; i m ~i nám svědectví vydávají a jich používaji, pevný a pra.
vdivý j st n' z nich 1) vilžený důkaz . 

. Nenf pak počtem vice evaunelif než tato 2). Nebot když 
tento n~š svět má ··tvero tran a čtvero hlavních vt'trů n církev 
po celé zemi jest rozšh~ena, "sloupem pak a z:íldadcm" (1. Tim. 
3, 15. írkve jest evangelium, i dechem oživují ·im: v hodno jest 
aby i měla ~t cro sloupův, otl ni hž by odev ad vanul duch ne
poruš nosti a oživoval lidstvo. Z toho jest patrno, že všetvOrčí 

Sl o v o L edí · na<l heruby a vším vládnouc, když se h) lo zjevilo 
lidem, dalo jest nam evangelium čtverot ářné, nic jedním duch m 

" nudchnuté, jakož Uf David jeho prištl si žá<laje (Z. 79, 2.): nKterýž 
·edíš nad cheruuy, objev se!" 3) herubové zajisté jsou čtv rotvářni 
a tvář-e jejich jsou obrazy pO.SObeni yna Božího. "N ebot pn·nt 

') "De I ll i s ostensio" mtiže se br:íli na dvf: dtlkaz "o nich" t. kacfiich, 
nebo "z nich", t. vaogclii. 

') Nú cdujícim jak zbožn)·m tak důvtipným výkladem, že toliko čtvero 
jest evangelií, vlastnč čelí sv. Otec t•roti Markiónit tm, kteří jedno toliko uzau1-
vali vangPHum. 

:~) Jak tajemným a svat)•m uyl u PytbagorovcO počet čtveři~, tlodot.kli 
j"me . 1, 1. pozn. . Ale i Židům Lyl ten počet diUež.itý a olJj ·vuj('S(• ~ Jáětč J)ři 
zhotovení svatostrulu. Vl\b c pak se s . vMgelinm považovalo za č t v r 

1 o u p ú, na. nich! elú. buclo a clrkve zále.ií; i 2~ <l o h ž i v o ta, oll ehujic 
slova Púuě, tel"á! j ou ,.duch život" {Jan 6, 64.). J ako tedy stavby hmotné 
ttvero mivají bl&vnfch sloupil a čtver hlavních véb't'l s ttyr tran svét4 va
noucích vesmfr ož.iv(\jc : rok i v Uký dfim Bo~f, svatá cb e , po cel m sv~tč 
rozšii·ena, na. čtyi-ech evangelifch jak na p \'Dých elonplch spočívá a vaooucim 
z nich duchem BoUru života dosah4. - SY. J ronym (a.d Paulin.) vřipodobilujc 
tc čtvero sv. co·nogelU ~t cru dJských řek, ktt!I"é ož.ivuj(cl odu 11 čtvero svčta 
stran roz'Y4dějl 
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živok", praví se (Zjev. 4, 7. n.), "podoben lvu" zna~f jebo snu, 
panství a moc královskou; "druhý pak podoben telci" poukazuje 
k obětnfmu a kněžskému úřadu; "tfetl pak mající podobu jako 
člově~" patrně znamená při~ti jeho v těle lidském; "čtvrtý pak 
podoben orlici leticl" vyobrazuje milost Ducha svatého nad církvl 
se snáš jídho. A s nů se srovmivaj{ evangelia, v nichž sfdlf 
Kristus Ježíš. Nebot jedno [dle Jan a] udává jeho knfžect a mocné 
i velebné zplození z Otce řkouc: "Na počátku bylo Slovo a Slovo 
bylo n Boha, n Bůh bylo Slovo. A všecky věci skrze ně učiněny 
jsou, a bez něho nic nerú učiněno". Protož jest ww evangelium 
také plné důvěry; taková totiž jest tvářnost jeho [jako lva}. Které 
však j st podle Luk áě e, j ouc kn~žské povahy, počloá se Zacba
riá ·em knězem, an obětuje Bobu. Nebot již byl přichy tán knnený 
telec, kt rý měl zabit býti pro nalezeni mlad ·(ho syna 1) . Ma to n š 
pak hlásá li ký rod kmen jeho řka: "Kniha rodu Ježf ·e Krista, 
syna Davidova, syna Abral1ámova". A opět (1, 18.): "Narození 

• 
pak Kl·istovo takové bylo". I~idského rázu tedy jest toto evange-
lium, a prolož vládne v celém evangelii člov k pokorné a jemné 
povahy. Ale :Marek, duchem prorockým, s výsosti e na. lidstvo 
nášejícím, počá k učinil řka: "Počátek evangelia, jakož psáno 

jest u Isniáše proroka"; tfm ukazuje obraz perutnébo vzletu S\•ébo 
evangelia; protož i stručný a předběžný úvod položil oprav
dovým rázem prorockým '). - A~ i samo Slovo Boži mluvilo 
k praotdim před Mojžišem dle svého božstvi a své veleb no ti; 
muž dm pak pod zák o ne m jsoucim kněžsl o u službu a úřad dalo ; 
konečně pak v tě I i v š i se pro nás vyslalo dm· D u ha n b ského 
po veškeré zemi, chráníc nás svýma perutěma. Jaké tedy je t pů
sobeni Syna Božího, taková jest i tvářnost těch živoků a jaková 
tvářnost živokfi. takový též ráz evangelia. r ebot čtvero tvářní j u 
fivokové, čtverotvářné vangelium i čtvero j st p sob ni Pánč. 

l) Naráži s na podoben ·tvl o marnotratn ·m !iynu; ste.r!lm bratrt'Dl jsou 
Židt\ mladšún pobnné, a telcem obětofm Kristus. 

I) Ačkoliv náhled ten, jím~ se sv. e ngeUst př·rovnbaJf a symbolicky 
naznač'\i( čtverotvd.řnýnů cheruby, prad&\lttý jest, nic v'ěak méně k rá kWrému 
tvář by se přivl!Ultoiti měln, neJJhoduji se sv. Otcové. Mat o u A o v i a Luká
Ao vi o ·cm přisuzují ribcc onomu tvářnost č lověka, tomuto však t l ete 
z pfféin, j k je v. Ireneus udávil; larkovi věalr se obyčejně (u sv. Jcro .. 
nýma aj.) pfid,vá l ev, pro hlas volaJicího na poušti; J novi pak orlice, 
pon adž jako orlice k n b Dl a! k Otci B ,.zn ., a proniká. A v tom se 
ná.ě sv. Ireneus od obecn ho na\bledu rftznf, aniž pa mfnčni jeho bezdtlvodné 
jest. Odvážně pak nazýv' sv. Jeroným (ad Paulin.) čtvero BY. efa elist "•tvero
spfdenfm Hospodinovým a pravými ehcru )'". 
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A protot i čtvero úmluv dáno lidstvu: jedna před potopou za 
Adama, druhá po potopě za No ma, třetí ustanoveni zákona za. 
:Mojžíše; čtvrtil puk člo\· ka obnovujici a vš cko v sobě zahrnujfc( 
L L1la se] cratweli m, které č}o,·čka pozvedá a peru těma opatřuje 
do k : lo,·ství n besk ho. 

~. Když tnk j st, lchkovážn( a n uměH i nad to odvážlivf 
j o u všickni, kt ři povahu vnngelia. porušuji 1) a bud vf c e bud 
J1l é n , než jnk řečeno, ·vnng 1ic1cých tval"ů uváděj(; n ktťří aby 
se zdúlo, že ,·ice nnů tn-artlu nalezli, jiní pak aby zřízen( Boží 
mařili. N bot ~Jnrl<ióu zanhm\ c e 1 e k van(relia , ba sám se 
od evn '" lia odl o u ·v, 11ťec e vychloubá 1i s t k o u evang li a ; 
jiní tnllc cht jí · ocl:sh-aniti dar Du ha, ktetj za po lední doby dle 
J.obroliL zní \1Ulc tcovy ylit jest na }lOkolen( lidské, nepřipou

: tt>jl tvm·u eVOJl''elia dle Jana, 1<dež P:n Slíbil, že po Je těšitele; 
ale oni pohl i vnngelium i Ducha prorockéh\J zamU.ajf. NeMa
stuici znjisw, kt i'í 17.iproroky !l) 'ice býti cht~jr. ale milost daru 
}JrorockéliO z clrkve vylučuj i, podobné ~kody zalcoušejfce jako ti, 
kte1'tí ocl společuo ti bratř i otl cfrlt\·e Od$tUJmjf, aby neobcovali 
tťm, k ří [k uí] z p kryt ·tví 1•i'iclt<ízejf. Lze pa.ll: souditi, že takoví 
litlé aui apoštola P:n·la n uzoúvajf. Ve svém totiž listu ke Korint 
::;kým o daHch Jlror ·ký ·h bš l'llě mluvil n. zná v církvi i muže 
i ž(lny, any pa·orokují. Tím všflll tedy proti Duchu Božímu břošíce? 
upad~jí y lH'ích, jehož odpustiti ndze • Lat 12, 3 . ). - tou· 
penci 1m k V nlcntíu \'i, kteři beze v:-:í bázn v é pi ·y vydávají, 
vy ·hloubají , jnlwuy vice měli e,·augclif, nežli jich j t. Ba 
k takové drzo ·ti dospěli, že jeden ~pi , n dávno od nich vydaný, 
" C\'ntl reliem pravdy'' nazýynjí, ač v ničem •. e nesrovnává s evan· 
gdil·mi npoštolův, tnk že u JJicb ani evangelium neostává bez 
porouhtini. ebo( j ·t-li to, o vydávají oni1 "evnnge1iem pro.vdy ~-' , 

a je t-1 i rozdílné oů tčch, kter:í. od a 1> o š to I u v podtinn jsou: pak 
m žť, kdo h poznati, jakož i z t>isem viděti lze, že evangelium 
od ll}JO!tolův tmdané u c uf vice evangeliem pra dy. Al že toliko 
ona j ou pra.vůivá a stálá, a že nelze, aby bylo bud \'fce bud 
mén vang Jif mimo vrchu řečená, to jsme to1ika a tolikými 

• d vody doktiza.li. Nebot když Bfih v ecky věci tak řádně a vhodně 

1) Tak f.prnv lllivě soudí 6V. Otec o k ciHcb; nebof: jakkoli\' učeně &e 
tváH a aolJ l'očinnJI, nlc však m uě pl&\U o nich v-.~~dy, oo prav' • Pavd 
. iut. 6, 4. a I 'l'im. 8, 7. 9. 

) Tak o nich pra 1 sv. Ircn('j, poněvadž j imi • skutku byli a &rcit i byli 
cbtěli, uělce opak toho. co sv. tlv&Dgclium uč(. 

lrur111, přel. Dt1tl ló 
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učinil 1), slušelot se, aby i tvar evangelia dobře složen a dobře 
spojen byl. - VyzkoumavAe tedy učen1 těch, kteří nám evan elium 
podali ze samých pramenfiv jejich, pfejděme již k druhým apoštoHim 
a vyšetfujme jich učeni o Bohu; potom pak řeči samého Pánn 
poslyšme. 

Hlava XII. 
_ \•mu uči1i druzí apoštolé učeníci, ~lášt ~1r, Pnv~l, Filip j:ihcn, -; U\pú.n a. j. 

1. Petr tedy, chtěje po vzkříšeni 1\ nanebcvstoupení Páně 
doplniti počet dvanácti apoštolův a ,na mfsto Jidášovo ptičfsti 
z přitomných jiného~ který by byl Z\'olen od Bob:.\, řekl (Sk. 1, 
16. n.): , Muži bm tří! mus I o se naplniti písmo to, kteréž předpo
věděl Duch svatý :skrze ústa Davidova o Jidáši, jenž se stal vůdcem 
těm, kteří jali Ježi e, p<>n6vadž byl přiJJočten mezi nás: Budiž 
přibytek jeho pustý, aniž buď, kdoby přebýval v něm (Ž. 6 , 26.), 
a bi kupstvt jeho vezmi jiný" (Ž. 1 8, .), který by totiž sbor 
apoštolův dle slov Davidových doplnil. Když pak Duch svatý na 
apoštoly sestoupil ( k. 2, 1. n.), tak ~e v ickni pr()rokovnli a mluvili 
jazyky a n~ktcři posmfvali se jim, jakoby byli opojeni mest.em, 
i'ekl Petr, že oni nej ou opojeni, ana jest hodina <lne tf U ~, nlo 
že je t to, co řečeno je t prorokem (Joel. 2, 28.); "Stane se 
v posledních dnech, rli Pán, vyleji z u ha svého na. všelik•~ 

tělo a prorokovati budou". Ten Bůh tedy, který libil, že pošle 
Ducha svého na pokolení Jidské, ten mu [j j] i poslal, a od Petra 
zv~stováno jest, ž týž í'th svůj li vyplnil 

2. Nebot i ~kl P tr { k. 2, 22. n.) : " luž i raelité! slyšte 
řeč.! mé t Ježfše Nazar kého, muže osvědčen~ho od Bohn mezi 
vámi činy mocnými a zázraky i znam nimi, které činil kt·z u ho 
Bllh uprostřed vás , jakož sruni vltc, toho uloženou radou a 
před č nim B<>žfm vydan ho krz ruce bezb žnikfi ultřižova . · 

') Na.rU( se na loudr. ll, 21., na ktcr f výpovědi ůvabn celé této 
blavy zakiAili\.. 

a) Žitlé na veliké svátky la -;ni trvall do hodiny Ae& ' celé dopolcdu 
(Jos. 1-'lav. vita 64.). 

• 
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us1nrtili jste; jehožto BOb vzkřísil, sprostí v ho bolestí podsvěU, 
poněvadž nemožno bylo, aby ddán byl od něho. N ebo David pravf 
o něm (Ž. 15, 8. n.): "Spatřoval jsem Pána p • d obHčejem vým 
vždycky; neb j ·t mi po pravici, abych se nepohnul ; pročež zrado
val o se srd e moje a zplesal jazyk můj, nad to i tělo moje odpo- . 
čine v naději; nebof nenecháš duše mé v podsvětf, aniž dáš svatému 
·vému zříti porušeni". Potom mluvi dále k nim ddvěrně o praotci 
Davidovi (2, 29. n.), že umřel a pohřben jest, i hrob jeho že jest 
u nich po dnes. "Poněvadž pak", vece, "byl prorokem a věděl, ~e 
přfsahou zavázal se mu BO.h, že z plodn života jeho posadí na 
stolici jeho (Ž. 13 1.), před vídaje mluvil o vzkňšeni Kristově, neb 
ani v podsvětí není zanechán, aniž tělo jeho vidělo porušeni. Toho 
J ež:fše", di, "vzkří n:Bfih, čehož my věickni svědkové jsme kteryž 
pravici Boží jsa povýšen a zaslíbení Ducha svatého vezma od Otce, 
vylil tento dar, kterýž vy nyni vidite a slyšite. Nebot David 
nevstoupil na nebes"' ale slim df (Ž. 109, 1.): Řekl Pán Pán u 
mému, sed na pmvici mé, až položím nepřátely tvoje za podnoží 
nohou tvých. Protož věz jistojistě všecken dflm israelský, fe 
i Panem i Krl tem Bůh učinil toho Ježíše, kt réhož jste vy u.křižo
vali". A když řekli ztistupové (Sk. 2, 37. n.): "Co tedy máme učiniti?" 
řekl .iim P tr: " okání čiňte a pokl~ n bud' j denkuidý z vás ve 
jmenu Ježíše na odpuštění hři hův a piijmete dar Ducha svatébo". 
Žádného tedy jiného Doba nni jiné rl no sti nehllisali apoštolé; aniž 
jin '"ho K1ista., kterýž byl trpěl a z mrtvých vstal, a jiného, který 
vzbi'tru vzletěl a zfistal bez utrpenft ale jednoho a tého Doba Otce 
a Kti ta Ježfše, kte1 'ž z mrtvých vstal; i víru v něho zv :.stovali 
těm kteří nevěřili v Syna. Božího; a z proroků v řipomfnnli 

jim, že Bůh, ktel'ého ).X)Slati slíbil jnkožto Kl'ista [Me iáše], toho 
že poslal v osobě Ježlše, jehož oni ukiižovnli, ale Bůb vzkřísil. 

3. A op~t když Petr s Janem viděl cbromce od narození, an 
ěl pfed branou í-e~ nou krásnou za almužnu prose, řekl jemu 

k. 3, 2. n.): 11 Ziata nem< m aui tríbra, al co mám, dám tobě: 
V jmenu Ježíše Krista Naznretského vstaň a chocl A hned utvr· 
zcny jsou kroky jeho i nohy, a chodil a vstoupil s nimi do chrtímu, 
cbod('l a poskakuj~ , vel B ba". Když ak k nim v ·-k •ro 
množství scšJo pro uenadálý přfběh, řekl jim P tr (t. v. 12. n.): 
")(uži I rnelité t co se tomu div' to a na nás co bl dft jako bycl10m 
svou mo byli učinili, aby chodil tento? Hub Abrnlu1mftv, 1\tih 
s.ikl1v a Duh Jukobňv, D h otcfiv našich zvelebil Syna. svého, 

kt.r.robo "Y j te o m \'ydnli na ud a znpt li pt u Pilátem, ma 
ho propustiti chtěl. y pnk jste B\'at ~bo a spravcdli\'ého utlačili 

lá" 

I 



2"..8 m. kn. 12, 4. f>. Ani př~ laúžaty kněžsk)'JD.i, ~a souhlasu církve prvotné. 

a žádali jste, aby muž vražedník vám byl dán; knížete pak života 
zabili jste, jejž Bt\h z mrtvých vzkří il, čehož svědky my jsme. 
A u vtře ve jmeno jeho utvrdilo jmeno j ho tohoto, jehož vy vidíte 
a znáte, a víra, která jest skrze něho, dala mu úplné uzdravení 
před vámi všemi. A nyní, bratři I vím, že jste z nevěuomi zlé to 
spáchali. Bůh pak, co předzvěstoval skrze ústa šecb proroků, že 
trpětj budP. Kri, tus jeho, tak naplnil. Pro tož čiňte po káni a obraťte 
e, aby shlazeni byli hříchové \'aši a přišli \'ám ča ové obvlaženi 

od obličeje Páně a poslal předzřf1.eného vám Ježíše Krista, kteréhož 
sice má nebe pojati, až do časl\ napravení všech v cí, o kterých 
mluvil Bůh skrze svaté proroky své. Mojžiš zajisté řekl k otcům 
našim (V. 18, 5.): roroka vzbudí vám Pán Bůb v:i.~ z bl'atři 
vaěich jako mne; toho poaloucbati budet ve v~em, což mluviti 
bude vám. I stane se, každA duše, kteráž neposlechne proroka 
toho, ''Yhlazena bude z lidu. A všickni pt·oroci od S~unueh11 a napo
řád, kteřižkoliv mluvili, z,,ěstovali o těchto llnech. Vy j ste synové 
prorokův a smlouvy, kterou~ učinil Bfib s otci našimi řkn. k Abra
hámovi {1 Mojž. 22, 18.): A v ~em ni tvém požehn<tny budou ve
~kery čeledi země. Vám nejprvé Bfih vzbudil yna svého a poslal, 
aby ž . hnal vám, aby se odvrátil jeden každý od nepnw ·sti véc. 
Jasnét to blá ánf, kteréž Petr s Janem hlásali jim zvěstujíce, že za
slíbeni od Boha otcdm jejich učiněné vyplnilo se skrze Ježí~e; 
ale žádného jiného Boha nehlá..~1.li, nýbrž Syna Božího, který se 
vtělil a trpěl, ku poznáni vedouce Israele a kážice o Ježí~i z mrtvých 

táni a ukazujíce, že všecko co prol'oci předpověd li o utrpenl Kri
stově, vyplnil BfilL 

4. Pročež když e byla knížata kněžská opět shrom:1ždila, 
mluvil k nim Petr dův~rně fka (Sk. 4, 8. n.): "Knížata lidu a starš1, 
lst"OOlité I jestliže my dnes souzeni jsme od vás pro dobrodiní na 
lověku nemocném, čfm on uzdraven jest: známo ba& \ 'Š hněm 

vám i všemu lidu i rael ·k mu: Ve jme u Jef1še Kri ta Tazar t
ského, kteréhož jste vy ukřižovali, jejž Biih vzkřísil z mrtvých. 
tikrze toho stojí tento pí·cd vámi .zdráv. Tent jest kámen zayržený 
od vá stavit lův, který-l j st učiněn h1avou ťthelni (Ž. 117, 22.); 
a nelÚ jiného jmena po nebem, dttného lidem, v němž bychom 
m li spas ni býti". Tak tedy apoštolé neměnili Boha, ale zv o
vali lidu, že Kristem [M ióšero) jest Ježiš ukřižovaný, kter 'bož 
Bdh vzkřfsil; týž Bňh, který proroky posýlal, vzkřísil jej a v něm 
spaseni dal lidem. 

5. Když pak nejvyMl kněži zahanbeni jsouce i uzdravením 
člověka toho (nebot bylo mu, cU pfstno (Sk. 4, 22.), vfce než 40 let 
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na němž se stal zázrak uzdraveni) i učením aPQštoldv a vykládántm 
prorokfi.v, byli propustili Petra a Jana, a tito se navrátili k druhým 
spoluapoštolům a. učeníki'tm Páně, t. j. do církve, a pověděli, co 
e bylo stalo, i jak rdnatě jcdna.li ve jmenu Ježfše~ .,.Jyšfce to," 

cteme (t. v. 24. n.), ncelá 1rkev jednomyslně pozdvihli hlasu k Bobu 
a řekli: Pane r ty jsi, kterýž jsi učinil nebe a zemi a moře i všecko, 
co v nich jest, kterýž jsi Duchem svatým skrze ítst.a otce našeho 
Davida služebnika svého řekl (Ž. 2, 1. 2.): Proč se bouřili náro
dové a lidé srn · lili marné včci ? Po tavili e králo é země 8 knfžat8 
scila se Yespolek 1)roti P{mu a Jlroti Pomazanému jeho. Nebo 
právě v tomto mě tě sešli se vroti svatému Synu tvému Ježíšovi, 
kteréhož jsi poma.zru, H ~rúdl~ n Po nt ký Pilát. s pohany a lidem 
isrnclským, aby učinili, což ruka tvá a vute předurdla, aby se 
talo". - Tot jsou blnsy té clrkve, z které vzala svllj počátek 

každá frkcv; to jsou hlasy mateř kého města občanŮ\' nového 
zrikonn. · to jsou hlasy apoštolťlv, to hlasy učenfkův Pá.n (opra du 
dokonalých) 1), ktcii po vstoupení Páně . krze Ducha zdokonaleni 
byli a vzývali Bolm, tvoři tele nebe i zem~ i moř , hlásaného skrze 
proroky, a ynn jeho, kteréhož pomazal n h, a. jiného neznali. 
Xcbot ne ylo tam tehdy ani Valentma ani Markióna ani kterého 
jiného zhoub e s e sama aneb tčch, jižto jim včří. Pročež je 
i vyslyšel st,·oiitcl všech 'l'ěcf, Bl1h. Nebof di [pí mo] ( Je. 4, 3 .) : 
-: Zntřú lo tlak c místo, ve kterémz byli shrotmíid~ni, a naplněni 
byli všickni Duchem svatým a mJ uvili slovo Boží svobodně" každému, 
kůo htěl v{•řiti. nMoc{ ZAjisté v likou", praví dále (t. v. 33.), 
"vydávali npoštolé svědectvf o vzkřiš ní Pi in a Ježíše," řkouce k nim 
( k. o, 3 . n. : "Bflh otcův našich vzkřísil Ježíše, kterého jste vy 
jali a u mrWi, p vť ivš na l<Hži; toho za kníže 8 sp i tele pový
šil Bl'tl1 slávou vou, aby dáno bylo lsraeli pokáni a odpuštěni 
hřfchť\v. A my jsme svědkovó těchto tečl i Duch svatý, kterého 
dal B h vl\i'i Jm jemu". - "Nepře távali Jmk každý den v chnímu 
a doma učiti a zvěstovati Krista Ježlše", yna Božibo. Tot zajisté 
bylo poznání spásy, kterýmž e dokonnlými távajt pl d Bohem ti, 
kteřf poznnji ptíštl S)' na jeho. 

6. Ale poněvadž někteřf z nich· nestyda tě pravf, fe apoětolé 
kt zají . Žirlum, nemohli jiného Boha jim zvěstovati mimo toho, 
v kteréhož oni věřili, těm odpovídáme toto: Je tliže apo§toM 
mluvili lidem dle domněnky ode dúvna přijaté, tehdy nikdo se 
od nich o ozvčděl pravdy, mnohem pak méně oů Pána; nebot 

1) Pi1davek teckého zlomku. 
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i ten prý tak mluvil. Tud12 ani oni sami pravdy neznají, nýbrž dle 
v~eliké své o Bohu domně ky, přijali každé uooní tak, jak je právě 
pochopiti mohli. Dle takové feči by tedy na prosto nik<lo pravidla 
pr!lvdy neměl; nýbrž všickni učenfci butlou ~ky viniti, že se 
kažů ·mu poučen( takového dostalo, které se i s jeho ~mýšlenfrn 

i s jeho s hopno tmi srovnávalo. Tak se patrně osvi'dčí i příští 

Páně zby ~tným a marným, je Iiže na to piišel, aby utkvělou ode 
dá vn a domněnku o Bohu potvrdil a zachovaL Mimo to bylot i velmi 
tvrdé hlásá nf, že ten, jehož Židé jakožto čI o věk a vidčJi a na křiž 
přibili, j · t Kristu , Syn o ž f, jich věčn' král. A tak ji totnč již 
nemluvili k nim dle jejich dřevnějšího míněni. eboť ti, kteří jim do 
oč[ hlásali, že jsou "-rnhy Páně, mnoh m ~rdn4 ~i by1i by i ji m 
zvěstovali toho Otce, který jest nad Démiórgem, a nikoliv dle toho, 
jak jedenl,aždý se domnfval; i mnohem menší by byl jejich hřích, 
kdyžby vy šiho onoho pasitele, za kterýmž jim bylo se vznésti, 
poněvadž nescho1len byl všelikého utrpení, nebyli na kříž přibili. 
NebOt, jako po ha n ů m nekázali podle jejich domn ní, ale svo
bodně jim hlásali, že bozi 'ejich nejsou bohy, al moc.llami zlých 

v 

duch tl v: núpodobně by tak byli i Z i dli m zvě to val i jiného vy~~Hho 
a dokonalejšrho Otce, kdyby byli jakého znali, neudržujfce anií 
utvrzujice jejich nepravé o Bohu mýšlenL 1\:dyž pak blud pohanfiv 
poráželi a je od bohQv jejich odvraceli, ncvštěpovali jim zujisté 
bludu jinéb , nýbrž odstrai'lujíce nebohy zjevili jim toho, kterýž 
jest jediný i Bfth i pravý Otec. 

7. Ze slov, která mluvil Petr v Cesarei k etnťkovi Korn ·liovi 
a pohanské čeledi jeho, kterýmž nejprvó zvěstováno bylo slovo 
Boží, lze niun poY.Ilati, co hlásali apoštolé a jaké bylo jejich kázání 
i jaké miněnl o Bohu měli. "Byl pak ten Kornélius", tak vypravuje 
pfsmo ( k. 1 O, 1. n.), "náhožný a bohabojný s celým doro~m vým, 
čině mnohé almužny mezi lidem a modle se Bohu vldycky. Viděl 
tedy okolo deváté hodiny denní anděla Božiho, an k n mu pii
cházt i·ka t. v. 31.): Almužny tvoj vstoupily na paměť u Boha; 
pročež pošli pro Simóna1 kterýž lov Petr". Zatím ,·šak byl Petr 
měl viděni, v kterémž hlas s nebes mu pmvil (t. v. 15.): " o 
Bllh očistil, ty za nečisté neprphlašuj ! " protože týž llfih, který 
zákonem rozdil inil mezi čistým a ncči tým, národy oči tíl krvi 
Syna svého, kteréhož i ctil Kornélius. Když pnk k němu přišel 
Petr, ř kl (t. v. 34. 35.): rt V pravdě jsem t;hledal, že Bfih ne ní 
pfijtmač osob, nýbrž v každém národu pffjcmný je ·t jemu, kdo se 
ho boj( a koná spravedlnost". Patrně tim najevo dává, že v pmvdě 
jesti Btlh ten, kterého se Kornéliu prvé Ml, o něm~ skrze zákon 
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n proroky slyšel, jemuž k vfili i almužny dával; avšak poznánf [Syna] 
mu scházelo. rročež i praví dále (t. v. 37. n.): "Vy vfte, kter' 
slovo se stalo po všem Judsku; počínajíc totiž od Ga1ileje po křtu, 
jt-jž kázal Jan; J ž1~e Nazaretského, jak jej pomazal Bůh Duchem 
svatým a mocí; ten obcházel dobřP. čině a uzdravuje v ·ecky, kteří 
b li poražení od dčibJa, pon vadž Bůh byl s nfm. A my svědkové · 
jsme těch v cf všech, J~teré činil v k :njině Judské a v Jerusalémě 
jťjž zabili po\'ť ivše na dřevě. Toho B\tb vzkři il třcUho dne 
a zj vil ho k spatření ne všemu lidu, ale nám svědkfim od Boha 
I,i' dzř17. uým, kteří j me s nfm i jedli i pili po z mrtvých vstán(. 
A pHkázal mim I th:ati lidu a dosvědčovati, že on jest předzřízen}rrn 
od Boha soudcem ii ých i mrtvých. Tomu všickni proroci svědectví 
vydávnji, i odpuštěni hříchuv do áhne skrz jmeno jeho každý, 
1\dož včřl v uěho" . y na Božího tedy, kter ho neznali lidé, zvč-
t ovali apoštolé a při tf j •ho tčm, kteří prvé poučeni byli o Bohu ; 

nle jin~ho Doha n uváděli. Nebof kdyby byl Petl· co i takového 
\'ěděl, byl U) svobo<lně k8zal poha.nfim, že jiný j t Bflh Židův. 
a jiný ohaniiv; a ti by zajisté v ·ickni polclnini jsouce viděním 
and 1 kým, byli uvči'ili všemu, co by jim b~·l i·ekl. Ze lov pak 
Peu·o,·ý h patrBo jest, že toh<J Bol1a, kteréhož oni ji~ znali, podrtel, 
ale o tom jim svčdec ví vyd<ival, že ynem D žím jest J e ž i š 
Kl' i s tu , soudcem živých i mrtvých, v uějž je i pokřtíti kázal 
ml clpu "tčnf hi"ich'O. v; a n ~enom to, ale osvčdčoval též, že J e ž i š 
jest ynem D žim, a že pomuzán jsa Duclaem vutým, Ježíšem 
Kristem [Pomaznu ~m] s love. A ten j st týž, který s narodil 
z Marie, jalwž věde tvl Petrovo dotvr7.uj . Či snad neměl Petr 
tebdáž dokonal •ho poznání, které pak tito lidé později vynalezli ? 
:t\edokoualým tedy byl l'etr, nedokonalJ~mi I>ak i druzí apoštolé. 
n bude ·im t>Otfcbí k novému ži otu pov ·tati a uč nlky býti těchto 
lidf, aby dokonal ~mi se tali 1

). Ale tot sice k smicbu; avšak 
oni se o v dčuji býti učeníl<y, nikoliv apoštoliiv, nýbrž lul.ždý svého 
vlastuiho pl' vn1ceného výmy lu. A proto j ou i tak roz1ičná miněnf 
jednohokaždého z nich, })Oněvadž každý blud přijal, jak ho po
chopil. Ale írkev })Q všem svč~, majtc svilj p vný počátek od 
npoštolu, trvá v jednom a ~auž učeni o Bohu a Synu jeho. 

1) To přhno k lllu<Llřltm mlu f, kteř[ se jediné do onalj'llli b)·tl vycblou· 
balit proti Č.(tmU.Ž hned z o átku této hlavy doká.z L a dále ob§ínlě proTcdl, 
!e sestoupE>nim Ducha v. na apoštoly, tit ·sou n plněni dary jt'ho zajisté 
doli ualýrni e stali. A tak B'f. Otec rázným mi&trotně tečuickjm argumentem 
ad homillE!ID JlrYOU Čá.sf úvahy ~to Z4flf • 

I • 
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s. Ji' i 1 i p pak ( k. 8, 26. n.) kl tťnci královny niouř nfnské, 
navracujfcfmu se z Jeru a1éma a · čtou ·ímu v l aiáši proroku, sám 
samotnému koho zv~stoval ? Ne-H pak toho, o němž řekl prorok 
(Is. 53, 75.): "Jako ovc~ k zabiti \•eden jest, jako ber:lnt-k bez 
lllnsu před tim, kdož j~j střiže, tnl< neotevřrl ítst S\'ých? Ale rod 
jeho kdož vypravf ? nebo vyl\at hurle ze země život jeho"; - t c n 
že jest J ž f š, a v něm že e naJ,Inilo pf~mao, jakož. ám kl ·t. nec~ 

uvěřiv a lm d pokttěnu býti žádaje řekl: 71 Yčřim, ic yn m Božím 
jest JežJš". T n byl i vyshin v krtljiny Ethiop~ké, ahy t.am hli al 
to, čemu [ nyni s:ím věřil, ie totiž jeden tolilw jest Díl h, ktercbož 
proroci hlrisnli; ) n 1,~1k jeho že při Pl jako čiO\· ~.•k, n jal\ O o,- ~ 

na zabití veden jest, a thile eokoliv proroci o ní.m rě tili. 
9. Pavel pak ( k. 9, 4. n. , k llyž byl \in s nebe k nčmu 

mlu\"'il a ul.ázal mu, že vP.ho Pána pron:l ·1 duj , stíhaje ntcmky 
j ho, a když mu p:tk {)Osla] A na ni: š , aby znovu prohh•dl a poki'tčn 
byl, "kázal ve koliích v Dama'" ku 8e ,.~í . mNo tí Ježiše, t n že 
jestKrist m, 1·nemDožun". Toj e'st t o taj mstri , o ktťrémž 
pravf, že jrst mn zjeYeoím oznámc·no~ že t n, ],terý trpťl pod 
Pontským Pilát.em, jest Pánem \' ·eho a Jn·: lrm i Dtlhem i soude lll1 

ano s mu dostalo moci od tol10, ktrrýž j<·st. lh h V~{'rh věcí, )10-
něvadí "byl pos1ušen až do smrti a to mt'li kříí.e" (Fil. 2, .). A :í.e 
to pra\'da jest, proto ul1thovřst . Ath ía:mňm v At"'<'Ofl'l i1 1 rlni Židé 
nebyli přítomni, a moha pravého 1) ol1a smčle hlm;ati, řekl ( k. 
17, 24. n.): "BůlJ, kterýž ul:inil ,.(lt a vštl l·o, což jPst v n ~m, 
ten, jsa pánem nebe i země, nrbydli v chnim cb rukou ud l:mých, 
aniž bývá h luh ván rukama lid ·kým a, jakoby nť č •lt potř • oval, 
ješto sám dává všeclm~m ž;vot i dech i všt>cko učinil; jenž učinil 
.z jt'dné krre Vťškero polwlcní liclsl\ , ;thy pi'·c>bývnlo po Plém 
po,·rchu .z msk~m, vym řiv ča y t11e přehýYáni jťjich nby \'yhl~. 
dávali co jest Božlho zdnliby l10 niljnk dosfci nn bo \'yhl dati 
mohli, nčkoliv neni vzd:llen orl jrduolwkažtlého z mí , ncbot v ni'm 
žijeme a h 'oomt» se i j~m ; ba jn1w1. i ut•ktt1 H z vns pt·ayiJi, i jeho 
plémč jsme. Plémč Božf tedy kd~·ž jsme, ru-•smín e e domuh·ati. 
feby byto~t b '-· kn podohaJa s .z].,tu n(•ho třiuru :tn bo lmtneni 
dle uměnf a dům) lu lidského vy,•r(1 ·n~mu. '\v~y trdy té ne,· domo ti 
prob]f (\aj Rnh flynf přikrízal lid 'tn \' CID V-: lHly, R y in i li po káni 
pfed nfm, protož položil den k outlu v škerého okr u zem kého 
dle St)ra.ved1no ti skne jednoho muže, Ježr~ , ktťr'•ho povtlřif ~ 
vzkftsiv ho z mrtvých"'. N tomto mf 11 tolil<o jim zv tuje, že 

1
) Rozumij jiného ne!li ŽidOm hlá nl. 
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stvořiteJcm světa je t H~h, ani! byli Židé přítomni, ale i že stvořil 
j e dno plémě lidské, aby obývalo na celé zemi j'lkož i ?\lojžiš di 
(V. 32, 8. 9.): !'}Když Nej~ f rozsazoval národy, jakož i rozttf
clil syny Adnmovy, uložil meze národům dle počtu andělú Božích" ; 
lid pnk vHícf v Boha již prý nen( v moci andělův, ale v moci 
Pán~, "lid Jako fiv totiž stal se úd lem P~ně, mlrou di'dictvť jeho · 
Israel". - A opčt (Sk. 14, 7. n.) krlyž byl Pavel s Barnabášem 
v y tře v Lycii Lykaonii] a ve jmenu Plína našeho Ježlše Krista 
uzdravil chromce orl narození, tak že chodiJ, a když zástup lidu 
ctíti je chtěl jnko bohy pro z.'Ízrak, kt{'rýž učinili řekl jim: "My 
j mc ,·:lm podohnť Jiťlé, zvě tnjf vsím Bolla, aby te se odvrátiJi 
orl tě hto marných model k Bohu živému jenž stvořil nebe i zemi 
i moře i všecko, co v nich je t; kterýž za předešlých věkiiv 
ne },ávru všecky národy choditi po cestá ·h vý·h, ačkoliv nenechal 
sebe bez osvčdř.ení, dobře čině s nebe, dávaje v~m de t a órodné 
č.1s , nnplňuje pokrmem a utěšenhn srdce vno.:c". že však s t(mto 
o. vťdčeuím všecky jeho list.y souhJnsf, ukážeme na svém mlstč 

z tý hž li t , ysvětlujíce t~ho apošto1a. Když pak my se pfičiňu
jemc v tč ·h důkazech z pí m, kTátc a ~ tru ·ně ud:ivajíce, co ona 
obšírn~ obs:-~hnjť, věnuj i ty jim trp •livou pozornost, aniž je za 
mnohomluvné řcčnční považuj, věda, že ů~kazy z psem nelze pro
ve ti l1rz pí m. 

1 . A opťt :" t č p á n kterýž byl pnrn( od apoštolA za jáhna 
zvoJcn a. kh·rý i Jn'Vní z ~cb lidl za Pánem v šlep~je umučení 

jeho nás1Nloval, byv první pro Vf2rk~n Krista u mrcen, rdnatě 

mluvil k 1iťlu a u ·il je řka ( k. 7, 2. n.): ,.Bůh s11lvy ukázni se 
otci naš~mu Abrahámovi a řekl mu (1. Mojž. 12. 4 .): Vyjdi z 
země a z ptfbuzenstva svého a pojď do země, kterouž ukáži tobě. 
A převedl jej do země této, v kteréž nyní i vy přebýváte; a nedai 
mu dťdictvi v ni ani na kročej nohy, nle zn.lí il mu ji dáti 
v držen( i semeni jeho po něm. Mluvil pak k nčmu Bí'Jh takto 
že bud 1•J .mě j ho poho tinu v zemi cizf, a že v porobu uvrž ni 
n týráni budou po čtyry sta let. Ale národ, kterému sloužiti budou~ 

souditi budu j:í, dí tin. A potom vyjdou a sloužiti mi budou na 
tomto mf tě. A u tnnovil mu mlouvu obfjzky n tak zpl díl I áka" . 
I slova jeho ostatní téhož Boha zvěshtif, kterýž byl s Josefem 
a s praotťi, kterýž mluvil s 1\lojžišem. 

11. 7..e pak ve kero učen( apo~tolflv jednoho a téhož Doha 
zvěstovalo, kterýž převedl Abmhnmfl, kterýž jemu dčdict,·f za.~libil, 
který sv u dobou s nhn smJouvn obřízky ustanovil, kt rý z Egypta 
potom tvo j ho povolal, ovšemť ohfízkou zachované (nebot tu jim 



234 lll. kn. 12, 12. Kaciři Llondf, že neAetřf příčin rozdUn. obojibo zákona. 

dal na znameni, aby se nero,·na}j Egyptnniim), ten že je ·t tvo
titclem všech ,·Ocl, Ot cm Pána n~eho Jefi~e Krista, Dohcm sláty -
to mohou z ře 1 a skut.kllv apošrolských poznati a srozuměti, kdo 
chtl>jí, ~e jen ten jest E iih a nad něho n nl iádn ho jin •ho. lht 
pak i by 1 krom něho jiný Bůh, jako na z byt ku porovnáni, řekli 
bychom, že onen je-t 1 pY.f nad t<ihoto. Ncbot kdo lepším je:)t! 
objeví se čin~·. jak již řečeno 1); když pak oni zádn ~ho -;inu svého 

t e ukázati n mohou, ulcazuje se tento jediným Bohem. Kdyby 
pak někdo trp~ na svářivost (1. Tim. 6, 4 .), to co apoštolé o Bohu 
pověděli, smyslem jinotajitelným bráti mínil. svrhni ncjprvé naše 
ůtíve 1-ečené di'1kazy, jimiž jsme ukázali, že jccliným Bohem jest 
tvůrce a působitel v ch ''ěcÍ, a všecky jeji h domn~nky porazili 
n odhalili, a uzná, že ~e srovnávají s učenhn aJJOštolu ,, a tak učí 
jak tito dle s' ·él1 přesvědčeni učili, že totiž jediný tvíll'Ce a pil
L obitel ,.~ech Yěcí Dohcm jest. A když t:tk mysl svou 1.baví bludu 
tak ,·clikého a proti Bobu rouhavého, puk sám od sebe nalezne 
}Jravdu a sezon, ~e i zákon Mojži~ův i nový zákon milosti, ten 
i trn ,·hoduý j a sv)m časi\m k (Hí.,e lidského pokolen od jcJnoho 
.. téhož Boba ustanoven j l 

1 2. N eboť všickni .zbloudilci ktei-í příčinu b rouce od z:íl onn 
Mojžíšova se domní\'ají, ž by k u ·enf vanrrelickému byl nepod bný 
i jemu odporn)', ti posud ani nedbali p<ítrati po p ř ( "' i n ác h, r>roč 
by oba zákon vé roz d {)ni by li '/ Jsouce tedy opuš~ni od lásky 
otcovské a nadutí · atanem, obrátili e k učení Šimóna kouzel
níka a odpadli v mysli své od pravého Boha, domnívajíce se, že 
sami vice vyzkoumali, nežli atloštolé, jiného Boha i vymysli vše; 
a apoštolé pr .. evnn"elium hlá ali, židov ... ky jev·t '" smý··lejfce, on i 
pak prý js u již přesnřj hni n moudřejšfmi apoštolO.v. Pročež se 
i Markión se s ·ými . toupen .i odvážili skomoliti vatá pf ma, n~která 
totiž naprosto zavrhše, evangelium pak Lukášovo a. Pavlovy epištoly 
okyptivše, a tvnlí, ž tak jed i uč, jak je otesali, pravé jsou. Ale my 
je, Bohdó 1 i z toho, co u nich j eš se drží, překonáme v jiném 
spi u u). O tatnf pak všickui nadutí jsouce křivě tak naZ\ranou vědou, 
pisma. .sice uznávaji, ale J>řc,·ráceně j vy klád. jí, jak j m v prvé 
knize ukázal. A si Markiónovci rouhají s svl\tot rd, jmenujíce 
jej Zlatvfircem 3); ale 11řcc nesite1ntljšf základ své soustavy 

1) Yi% ll. 20. 
2) T. j. ve ~dáěuti knize proti Mn kiónoY~ ale stalo-li r , čili nic, IÚ 

,;námo, al po ni z toho n6 ncdofilo. 
') KClY~-::~6'ol místo Y-~~.~čv. 
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maji, k<lyž pravi, že dvč jsou božstva pfirozeně rozdílná, od sebe 
odloučená, dobr j dno a druhé zlé. ·alenUnci pak, názvů počestněj
~ich užívajíce, vyznávají ovšem i Otcem i Pánem Bobem stvořitele 
věta, ale tanovi učeni nebo kacli"Stvo mnohem rouhavější, pravfce, 

že nebyl ani od žádn ho z aióoů v Pl rómě jsoucích zpCl oben, 
nýbrž že pov tal z poklesku ven mimo Plérómu vyvrženého. Ale . 
u ''šecko to dla je neznalost pi m a zřlzení Božího. My pak 
ukážcm v dál~í své řoci i příčinu té rozd11no ti [obou] zákonfiv 
i opět jich jednotu a souhls . 

13. Pou va(lž pak a}JO. tol i jejich učenfci tak uěili, jak 
církev káže byli ta k to učice "d konal(", a proto i k dokona
l~mu ovoJánij ou. :Stčpiin takto uč a je tě na z ~mi j a, vidčl 
slri\'u Boží a .Ježíše ku pravici a zvolal ( k. 7, 55.): "Aj l vidim 
n b a otevřena a yna lověkn, an stojl ku pravici Boží". A to 
i·ka ukamenován jest a tak dokonalé učmú naplnil, ve ch částech 
S\'ědčení následuje mistra svého 1Jt a prose za ty, kteři jej ubíjeli 
a řka (t v. 59.): "Pane! ncpokládej jim toho za hřích!" Ta k byli 
dokonalými, ktei'i j e dno ho a téhož Boha znali, a [věděli, že týž 
od poěátku az do konce roz 1 i č n ý mi řády lid kému pokolení 
při pivaJ, 'akož di o áš prorok (12, 1 .): uJá jsem proroctví 
vyplnil a v rukou })roroků vypodobněu jsem". Kdo tedy až na 
smrt duš vé vytlali za e angelium 1\ristovo, jak možná, aby ti 
lid m byli mluvili dle pojatých předsudkii? To kdyby byli učinili, 
nic by nebyli trp •li; nle že naopak hlásali, co bylo odpO.rcdm 
pravdy protivno, za to u·pěli jsou. atmot tedy, :že se nespustili 

v .." " 
pravdy, nýbrž upřimně a volně Zidi'tm i Hekfim ktízali: ZidO.m totiž, 
ž Ježíš od ni 11 ukřižovaný jest ynem Božím, soudcem živých 
i mrtvý h a. ie od Ot e přij 1 ''tčné královstvi v I raeli, jak jsme 
dokázali; L'ek m pak zv~ toYali jednoho Boha, kterýi v~ecko stvoi·il 
a J ež1še Krista Syna jeho. 

14. Al zj vnčji o věd uje s to z listu apoštol6v, který! ani 
Židům ani itekiim, ale těm pos1ali, ktefi z pohanů v Krista byli 
jsou uvěfili, dru jejich utvrzujíce. Nebot když byli n kteřl z Judska 
přišli do A ntiochi , kde i nejprv uč nl · Páně pro vfa'U svou 
v Krista "kře fany• jmenm•áni byli, a radili tem, kteN byli uvěřili 
v Pána, aby se dali obřezati i jiná pťikázani dJ předpisu zákona 
zachovávali; a když byli PaYel a Barnabít§ vstoupili do Jerusaléma 

1) Tak jsme přeložili : "P r omoia martyrii magistrum im.itans• .u. pfi· 
čin<JU toho, co o $t pflnu dAl praví sv. Otce, čkoliv tato 'Ví ta ned sti juni 
jeat a "martyrii" buú k slovu pf dchá.zťjícímu, bml k následujfcúnu pot&ho'f'll" 
býti mt\~e, a arcit i rozlicué pojmy označuje. 
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k druhým apoMolťim za příčinou toho poru, a. když se byla 
eelá církev shromáždila v jedno, řekl jim Petr (Sk. ló, 7. n.): 
:) Muži bratří l vy víte, že ode dávných dna Bfih mezi vámi vyvolil, 
aby z 6st mých sJy cli pohané slovo evang Ha a věřili; a Eůh, 
jenž zn:\ srdce, vydal jim svěde tví dav jim Ducha svatého, jakož 
i nám, a neučinil žádného rozdílu mezi námi n jimi, očistiv vťron 
srdce jejich. Nyni tedy co pokoušfte Doha, cht.f>jíce vzkl:ldnti jho 
na šiji u ·en1kův, kteréhož ani otcové nnši ani my ncmohJi jsme 
nésti? Ale skrze milost Ptma n, ·clto J ežíše Krista věříme, že pa
seni budeme jakož i oni". Po nťmž Jak ob řekl~ Muži hrntřil 

~imón vypravoval, jak Bllh u tanovil, aby 1. pohanit pl·ij~llid jmenu 
svému. A tím se srovnávají slova pl'Ol'Or.ká, j:tkož psáno jest 
(Amos 9, ll. 12.): Potom se navnílím a v1.dt'ihím zase stánek 
Davidův, kterýi e roz adl, a zbořeniny j .ho znse vzdělám a po
zdvihnu jej, nby tťž osůttuí lidé hledali P1ma a všickui ncírodov ~ 
nad kterýmiž yzýváno jest jmeno m,é, dí Ilosporlin , jenž činf ty 
věci. Známot j st Pnnu d včkii lilo jťbo; protož já ·oudhn lim 
o sobě, nby nebyli obtě.žovlini ti, kteří s z pobandv obrn ejí 
k Pánu; ~ll aby jim llylo přik:íz:í n , aby s zdržovali od n1arnosU 
model a smilst\'1 a od kne, a cožkoli nPt~htrjí alJy se dčlo jim, 
nby nečinili jiným". A když tak b li mluvili a vi;i ·ku i se shodli, 
psali jim tnkto (Sk. 15, 23. n.): "Apoštolé a stnr~j bratří těm, 

ktefiž jsou v Antiochii a v Syrii a ilicii, bratřim z pohanu, po
zdravení. Poněvadž jsme sly~eli, že uěkteřf, vyšeď: od m1s 
znepokojili viis slovy vyvracujicc duše va e, jimž j ·mo toho neroz
kázali, řkouce: Obřezftyejtc se a zachovávejte z.íkon! líbilo se nám 
v jedno sbromáždťným, abychom 'Vyvolili muž a. po~ln.l i k vám 
s nejr:růlejšfmi našimi D:lt'nabášem n Pavlem, muži, kteH život svůj 
vydali pro jm no rúna naš bo Ježí c KrL ta. r1·otož poslali jsme 
Judu a. Silu, ltteřiž i sami v~ím \'ypt'D.vovati budou 1ístně m(n nf 
naše. Vidělo se zajisté Duchu sva~mu i m1m, žádného vice na 
vás břemene n vzkládati~ kromě těchto J> tř bný h věci, a ystc s 
zdržovali od věci obětovaných modlxm a od ka·ve a od smilství, 
a (jokoliv nechcete, aby se dělo vám, nečiňte jin ím. Od kterýchžto 
vě f bud te-li o třihnti, dobře učinft , kráč jfoo v Dudlu sva ... 
térn". Z tol10ť ''~ebo jest patnto, že žádného jiuého Otce nehlá· 
sali, nýbrž nový zákon svo ody dávall tťm, ktef·i v nově v n ha 
uv ili skrze Ducha. svatého. Oui pak sami tím, že se tázali, majf-li 
se učenlci j tě obřezávati čili nic, vntnlě ukázali, že n měli jiného 
Boha na mysU. 
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15. N bot nebyli by ani ostatně takovou úctu měli k starému 
zákonu, aby :s pohany ani pospolu jisti nechtěli. Nebot i Petr, 
ačkoliv byl k pouěeni jich vyslán a takovým (božskýmJ zjevením 
ohromen, přee s velikou bázlivosti k nim mluvil řka (Sk. 10, 28. 
29.): "Vy víte sami, že není dovoleno muži Židu obcovati nebo 
scházeti se s jinorodcem; ale mně ukázal .Buh, abych žádného · 
člověka nepravil býti obecuým nebo nečistým; protož bez odmluvy 
přiš I jsem", tčmi slovy znam ne.je, žeby k nim nebyl ptišel, kdyby mu 
nebylo rozkázáno. Aniž pak by jim kl'tu byl tak snadno udělil, kdyby 
nebyl s1y~el, jak prorokuji, že Du h svatý na nich spočinul. A proto 
i· kl (t.. v. 47.)~ "Zlla1i pak smí někdo zapo,•ěditi vody, aby n byli 
p křtěni ti, kteř1 (>tijuli Du ha. vatého, jakož i my?" čhnž i sou .. 
tlruhy své poučil, znamenaje, že kdyby se na ně nebyl sne 1 Duch 
svatý, m hlo by se jim křtu odi'íci. Ale ti apoštolé, kteří stáli 
k J akobovi, dovolovali sice p o han ů ID v o bodně j ednati, ná.s 
Duclm DoHrnu poncchávaji e; a mi pnk téhož Boha vyznnvajfce, 
trvali,. zachov~v<íni d-;evnějšicb obyč jův, tak že sám Petr, obávaje 
se, aby nebyl od nich viněn, ačkoliv byl dříve s pohany jfdal za 
pří-;inou viděni a že Du h svatý lUl. nich spočinul, l\dyž přišli 

někteří od Jako ba, odloučil se a nejedl s nimi ( aJ. 2, 12. 3.) 1
). 

Totéž pnk dl slov Pavlových činil i Barnabáš. Tak vědomité 

jednali RJiO tolé, jd si án svědky vyvolil všelikého jednán( i l'Šeli
kého učení sv 'ho (všude zajisté nalczáme po boku j ho Petra 
a Jakoba i Jana), ohledem ustanoveni dle zákona llojži~ova, tim 
nazna ujice, že jest o j -noho a téhož uoha. Což by n byli uči-

1) v. Jakob. prvni biskl1p Jt-rusalémský, jsa rodem Žid a od mladosti 
pn!rný plnitt'l z kona Mojiiéova i maje pod zprávou svou věncf nejvíce z ii
do•stva na víru obráťcn , zncl1ováya.l s nimi i po ttealá.oi Ducha sv. 8vědomitě 
mnohé předpisy zákona :Mojžiiiova, zvlášt ohledně jldel; al při tom sám yl 
tobo mfn ~tnf, ií. ' \•ěřící z poh:mstva k tomu po\inni nejsou. Dylat to od sv. 1ouže 
cbvnJjt bná. opatrnost, aby své soukmenovec neurážel snadněji je Kristu .d kal. 
Ale ctr jsa %V1áětním ?Jeveoim poučen, le i pohané pov lá11i jsou k viře 
Kristově, žil v Antiochii s v říc.ími z pobanstva spole -:ně, Mdnébo ne ··ině v jíp 
dlcch rozdílu. Když pn řišli nč.b.."1eřf pňsnějš' kř mte.n ' z J erusaléma do 
Antiochie, uecht • jim dáti P tr jakolt~ soukmenovcO.m žlidoého pobode i, 
strMil s on a utržil si od sv. Pavla ~a to pokári.nt (Oal. 2, 14.). Ale bylo 
cf'lé joooání Pf'trovo, podobu m "lo, jak sv. Pavel di, pokrytstvf, vfco A tr-
no tf k bAfm, kterými prvo poAtol nechtěl u.ké.zati odstram'!ni z6kona, jim 
jeAtti DJilého. V teo smysl případ onrn béfe a uvádf i sv. Irenej, aby t. 
dok6.zal úctu obou apoltold k zákonu MojliAovu. KrAsně sv. Au tio di, že 
llf'Yi, má-li y tom nce obdi'rovaLi emělosC Pavlovu, či pokoru Petrovu. 
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nill, dle toho, co jsme dfive pověděli, kdyby byli kromě tobo 
který u tanovenf zákona nařídil, jiného Otce [znáti] od Pána se 
naučili. 

Hlava XIII. 
Proti těm, kt.eřf praví, že ze všech apošt.oldv jediný Pavel pravdu poznal 

1. Ty pak, kteři praví, žeb byl jediný Pavel pravdu poznal, 
jemuž prý zvláštnfm viděním zjeveno bylo tajemství, ne bt Pavel 
sám překoná, řka ( 'a.1. 2, 8.), že jeden a týž BOb pd 'Obil v Pe
trovi k apoštol tvi obřizky, i v něm mezi pohany. T6l10ž tedy Boha 
apoštolem byl Petr, jehož i Pavel; a· oha a yna Božibo, kterého 
hlásal Petr mezi obřezanými, téhož hl:l a1 i p,;vcl mezi pohany. 
Nepřišelť zajisté Pán ná · spasit jediného Pavla, aniž j t Bůh tak 
chudý, nby jednoho t.olilro měl apoštola, kterýž by zřízeni Syna 
jeho poznal. A Pavel řka (ÍUm. 1 , 15.): "Jak krásné nohy zvě
stujicfch dobré věci, zvěstnjtcicb pokoj!" tirn zjevně uk41zal, ž ne 
jeden, ale ~e mnozí byli, kteři pravdu zvěstovali. A opět v listn 
ke Kotinťantlm, vy ta ~ecky, kt řf Pána 1) po vzkříšeni jeho vi
dčli, dokládá (I. 15, 11.): nBud' pak já, ueb oni, tak to hlásáme, 
a tak jste uvěřili", vyznávaje tim jedno a totéž kázáni všech těch, 
ktefi Pána viděli po jeho z mrtvých vstánf. 

2. A Filipovi, chtějícimu viděti Otce, odpovědčl Pán (Jan 
14, 7. 9. 10.): "Tak dávný čas jsem vámi a nepoznalijste mne? 
Filipe, kdo vidí mne~ vic.lf i Otce; jak tedy praví§ ty: kaž nám 
Otce? Ját 7.ajisté jsem v Otci a Otec jest ve m ě; a nyní j te jej 
poznali a viděli". Kterýmž tedy Pán to v dechl dal, že v nt m 
Otce i poznali i vid li ( tec pak jest pravda), týmž vytýkati, ja
koby n byli J>OznaJi pravdy, to pi'ipadá na lidi, lete ~í vydávaji křivé 
svědectví, a let ří odpadli j , ou od u ni Kristova. at pak b byl 
Pán vyslal těch dvan ác t e apoUol k ovctm zbloudllým domu 
israel kého (Ma 1 , 6.), kdyby nebyli t>ravdy poznnli? Jak pak 
tčch sedmdesát [u enlkťtv] kázalo, j tliY.e n •byli sami prvé pravdu g) 

") at. překlad má "Deum" rnfsto " minnm&:, a tak i o n ·co ni2e. 
2) Dl" ttcnf "v ritatrm" místo n virtutcm44 ; Ilayd u vod~ druhé ~tcni 

Da recké GŮ'~IXjMt; ro.zumf Um "výmam, smysl". 

- . 
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vébo kázání poznali? Anebo jak možná, aby byl Petr -neznal 
[pravdy J, jemuž Pán dos,•ědčuje (~lat. 16, 17. ), "že tělo a krev ne· 
zjeviJy jemu, ale Otec, jenž j st v nebesích?" Tedy jako "Pavel 
apo tolem ne o(l lidí, ani skrze člověka, ale skrze Je.žfše a Boha 

tce" (Gal. 1, 1.); an Syn je 1) k Otd uv:ídi, Otec pak jim zjevuje 
Syn~ 

3. Ž pak Pav I povolil těm, kteří jej k apoštolům povolali za 
příčinou rozepře, a šel k t~mto s Barnabášem do Jet1lsaléma, nikoliv 
bez ptfčiny, nle aby od nich vobodn. obrncencii z pobnnstva po
tvrzena byla, Scim pra\'Í v listu ke Galntňm řka (2, 1. 2.): "Potom 
po čtnuict.i letech vstoupil j em do Jerusaléma s Bamabášem, pojma 
s sebou i Ti ta. V tou pil pak jsem podle zjeven( a předlotil j. em 
jim evangelium, kteréž kážu m zi národy." A opět dl (t. v. 5.): 
"A na hodinu ustoupili jsme poddanosti ll), aby pravdn vangelia 
zůstala u vás". Kdo by tedy ze kutki\v apoštol kýclt pilně zkoomati 
chtěl dobu, o které psáno ; "Vstoupil jsem do Jeru ·a.léma" pl'o 
řečen' spor, ezná, ž se udaná od Pn vln Jeta ~hodují. Tak se tedy 
s1·ovmiv:í. 1 Pavlovo utliirú, i svčtlcctví Lulcášovo o npo'< tolich. 

Hlava XIV. 
Kdyby byl rnvel n~jakó tnJnó učeni vědlll, yl by je seznal i Lllk:M, jsa mu 
nerozdilným průvod~bn a {\j • úcastenství v jeho pracech a mukách, a t 
titn spfše, poně\'t.Lllž nám mnohé a clt"tl žité články jeho uč ní samojediný ve 

svém angclii 2:ň tavil. 

1. le pak týž ukaě byl nerozdilným pr vodčím Pnvl vým 
1 {lomocníkem jeho v hlásúní evangelia, ~í.m nn jevo dává., nniž se 

1) Petro a. Pavla, anťL i apcštoly \' amčs. 
') hecné čteni zakládají ·t se na. rukopisech nejvti.l.něj§fch mal opak 

toho: "Ani na llotlinu ncpodclali jsmo se"; uc! jiiř. zliliy zavlt. lo i kladu · 
o;teni, poněvacl:r. s . ltavel skutečně nejcclnou po olným so ukázal proti po7.a~ 

davk 1tn tidovským, na t u iv ku př. cc tu do J rn éma. za. přfčinou roz př 
v Antiochii vzniklč, datln ollře-uti Timothca, v.apraviv 1\traty oběti čtyř Na
ziréů lib svl'lj mkončujfcích, a poněvn.di (l. l{or. 9, 2 .) výslovn • povMěl : 
I učiněn jsem Židí\m jak Zlel, abych Židy ziskal". Av§$ různočtenf toto 

přece neprá.Vťnl pov talo, poněvl\di ýrokn .Pnvlovu o ptipadn zvláAtnfm, kdyi 
Mda\no, a.by 'l'itus obřezán byl, obccnt\ platnosC přičítána j eat. 

I 
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chlubiti chce, ale pouze pravdou jsa puzen. Nebot když se byli, vece 
(Sk. 16, 39.), od Pavla odloučili Bamabáš a Jan, příjrním Marek, 
odpluvSe k Cypru, "my 1) j ·me při~li do Tro ady" (t. 16, 8. n.); 
a když byl Pavel ve sn~ch vid l muže Macedoňana, an mu df: 
"Pojd do N.acedonie nám ku pomoci, Pavle! ihned", dí, "dali jsme 
se na cestu do M:teedoníe, znamenajíce, že nás volň P .. in, abychom 
jim hlásali evangelium. dplavivše se tedy od Troaůy řídili jsme lodí 
k Samothracii", a potom o tatní celou jejich ce tu až do mčs ta 
Filippi zevrubně VY{Jisuje, n jak prvnf svou řeč činili. "Sednouce 
telly ", dí (t v. 13.,) ."mJuúli jsu-u:~ ž~míru1 kter'é ~e byly tsclSiy'\ a 
někteří uvěřili a to mnozf. A opět dí (t. 20, 6.): " ly pak OLl})luli 
jsme po dnech přesnic od Filipp a přišli jsme k Troatlé, kdež 
jsme i prodleli po sedm dní". A tak v ecko ostatnf vypravuje 
(t. 21, 1. n.) nll}lO.fád jakofto Pavlfiv pt·fivodčf, udávaje , vši be
dlivostí i mista. i města i počet dni, až stupovali do Jerusalému.; 
a dále (t. 21, 17. n.) co se tam přihodilo PM·lu, (t. ~7, 1. n.) jak 
by I v poutech poslán do Řuna, i 'jmeno :setnlka, který ho }>ti jaJ, 
i znaky lodní, a jak ztroskotání lodí utr(lěli, a na kterém ostrově 
osvobozeni a s jakou laskavostí tam přijati byJi, pon ·vadž. byl Pa,•el 
vladaře téhož osti-ova uzdravil; a jak odtud k Puteoli připluli 

a odtud do Ř1ma přišli, a jak dlouho v fumě }JOtrv :tli. Tomu 
''~emu j a přítomen ukáš, J,ilně to všecko sep al, a nelze jej 
ani na lži ani na scltloub postihnouti, poněvadi to všecko zji
ětěno j t, a on stnr 1 zajisté j t v~ech nyn~j fch bludných uči

telův a pravdy dobře znalý. DyU zajisté netolilw průvodčím ale 
i pomocnikern apoštolův a Pavlův hlavně, nn' Pavel sám se pro
hlašuje o nlím v listech, í'ka (ll. Tim. 4, 9-11.) : " Démns opustil 
mě a odešel do Thessaloniky [ oJuně], Krescen <.lo 1ulatie, 'I'itu 
do Dalmatie; Luka~ jest snmojedin se mnou". • hu osvědčuje~ že 
mu byl vždy po boku a 11ikdy ho n opustil. A op t v listu v 'm 
ke Kološským di (4~ 14.): t~ Pozdmvuje vás Lukáš, lékař milovaný". 
Když pak Luká~ který vždycl{y s Pavlem kázal a od něho milo· 
vauým jest nazván, který sp leču ním evang liwn hlá ul, a jem11ž 
i sepsán( evangelia svěřeno j t, ničemu jinému od něho se ncna
učil, jakož ze slov jeho se ukázalo: jak tedy moh u se chlubiti 
tito lidé, kteřf s Pavlem nikdy n obcO\'ali, že skrytým a nevyslo
vitelDým tajemstvím [od něho se naučili? 

2. Že pak Pavel upřimo v · učo.,·al tomu, co včděl, netoliko 

1
) Kritická vydáni kladou p"n{ o obu množoiku U'pn od 1. 10., majfce 

na t. m. "ecetoupili", t. Pavel, nas a 'l'iruotheua, "do Troady. w 
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své soudruhy, ale i všecky své posluchače vdbec, to sám dos.vědčuje. 
~ebotkdyž (Sk. 20, 17. n.) byl v Milétu svolal biskupy a kněz e 1), 

jak z Efesu sam ho tak z ll ~bližšfch mě t o tatní h, ám spěchaje 
slavit letnice v Jerusalémě, a osvědčoval jim a vypravoval mnoho, 
co se mu má dlti v Jerusalém", doložil (t. v. 25. n.): 11 Vfm, že 
neuzřfte vice háři mé; proto.! osvědčuji vám dnes, tc čist jsem 
od krve ech. Nebt jsem nepominul zvěstovati vám v~eliké učení 

Eožf. Eudtež tedy edlivi i i CP.lého tádn, v n~mžto Duch 
svatý představil vás biskupy, abyste zpravovali církev Boží, ktcrouJ 
tt tnnovil svou krvi" . Potom poukRzuje k lžiuěitehim řekl t. v. 
29. 30.): ".Já vím, že po mém odchodu vejdou mezi vás vlci hltavf, 
kteříž nebudou šetřiti stáda. A z vás samých povstanou muži, kteH 
mluviti budou převrácen6 věci , aby odtnhli uč nfky po obě". 

"1: eopominul jsem, abych vám nebyl zvěstoval v š e 1 i k é učen{ 

Boží". Tnk apo tolé podávali všem upi-imně a nikomu ne~ávidice 
to č mu se byli ami od Pána naučili. A tak i Luká žádnému 
nezf.\vidě, č mu s od nich naučil, podal nám, jakož sám svědčí, 

Nrn (1, 3.): "Jakož nám podali, kteří od počátku pozorovateli a 
sl žebniky slova by Jil'. 

3. Kdyby pak někdo Lukáše zaVl·h vnti chtN, jakoby neb l 
docela pravdy poznal, tenť zavrhuje patrně to evangelium, jehož 
uč níkem sám býti se chlubf. Nebot přemnohé a veJedůležité 
";ástky evan reJické jím poznáv1\me, jako narozen( Janovo a přtběh 
7.acllariúšův, při~U anděla k Matii a pozdt-a.veni A1Allěty, příští andělův 
k pastýřům a co jim orů řekli, svědectví Anny a Sim óna o Kdstu, a 
jak maj dvnn:í t let v Jerusalémě zii.staven jest, a křest Janflv, 
a kolik let bylo ánu, když pokřtěn byl, a fe [se to stalo] Jeta 
patru1ctého Tib ria Cisai-e. A z doby u č e ni Jlak to, co řekl k bo
háčům (6, 24.): "Běda vám, boháči I neboť přijímáte odměny své". 
A (t. v. 25.): "Běda vám, kreřf nasyceni j te, poněvadž hudete 
lačněti, a kteří se sm~jete nyni, poněvadž budete plakati". A (t. 
v. 26.) : "Běda vám I když vás blahoslaviti budou vši kni lidé; n~bot 

I) Tu mám j dno • ncj~;tarifoh nňdectvf ji! z druhého století, kdet..to 
se zřť'jmlí rozliAl\if biůupové od Jmě!f; tudíž marné a. bczduvodné jest tvrzení 
olrtčpencftv, žeby v p vodnf církvi nebylo íA<lného r zdilu atávnlo jak Y 8Yě· 
ce f ~k v clt\stojnosti a tudíž i v prnvomocnosti (jnrisdictio) mezi ob"ma. 
A. dobře k tomu podotýká &Y. Otec, fe ncb)'li ti bi pové pouze z Efesu, ale 
i z bli ý b ruti t ; a. tu(Už nf\mohou proti nfci doká.zo.ti, že by &Y. Pavel oelo
vujc v dalM řeči nl.liskup ", byl tlm mfnfl pouze "starší" obce Efcsakó. Obecné 
~še ětt'ní, nč mli pouze "starši církve", tim pf nic jinl!hO nemúú nežli 

"kněze", jak právě z v. 28. vidno. 

16 
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dle toho i činili otCQvé vaši Jžip1·orokO.m". A vAecko podobné je
diným Lukášem známe. A přemnohých či nf& Páně týmž se do· 
zvidáme, jichž všiclmi u!fvajf, jako: množství ryb, ktet·é zahrnul 
Petr se sou.h·uhy svými, když za příkazem Páně vyvrhli sítě (5, 6.); 
jak uzdravena byla žena po osmnácte let nemocná v den sobotni 
(13, ll. n.); o vodnatelném, jejž uzdra,•il Pán v sobotu a jak s€ 
hájil, že v ten den jej uzdravil (14, 1. n.); a jak napomlnn.l učeniky, 
aby nežádali prvnich mlst (t. v. 7. n.); a jak slu.št chudé a nuzné 
p<>zvati, kteři nemaji čím by odplatili (t. v. 12. n.). A jak ten, 
ktm:ý v noci tluče, aby dostal chleba. dostává b.o pro vytrvalou 
dotit'avost (11, ó. n .. ); a jak když byl na hode b u Farisea, ~ena 
hříšnice liba1a ohy jeho a mazala je masti, i co Pán pro ni k Ši
mónovi mlu,,il o dvou dlužnicfch (7, 36. n.); a podobenstvi o tom 
bohatci, an zamykal požitky své, a jemnž i fOCeno jest (12, 16. n.): 
,., Této uoci požádají duěe tvé od tebe, a co jsi na hromáždil, či bude~ 
podobně též o bohatci, kterýž se odival šarlatem a hodoval skvostně, 
a o chudém Lazaru (16, 19. n.); · a tu odpovl:ď, kterou dal učc
nfk"Ům svým na prosbu jejich: "Roznmož nám víru!" (17, ó. n.) 
i rozmluvu j ho se Zach em pub1ikán m vedenou (J 9, 1. n.), a příběh 
o li'a1·iseovi a publikúuu. jednou dobou se klan~jících v chrám 
(18, 1 . n.) ; a tak i o des1ti malomocných, · cž spolu uzdravil ua 
c tě (17, 12. n.); a jak z ulic a cest nechal sbimti kul bav' a sle 
k hodům svatebním (14, 16. n.); a o nešlechetném soudci, kterýž 
nic se nebál Boha, jejž ažno ť vdovy pohnula, aby jl učinil po 
p1-ávu (18, 1. n.); a o tromu fíkovém na vinici, který nevydával 
ovoce (13, 6. n.). A mnoho jiného mimo to, o čemž lze se snadno 
pře vědčiti, že od jediného ukáše praveno j t, čehož i Maddón 
i V nlentfn užtvajf. A kromě toho i všecko, co po sv ~m vzkříšeni 

mlu il k učenfkt m svým na oes , a jak ho l>Oznali v lámáni chleba 
(24, 1. n.). 

4:. Nutnot teJy, nby i ., ecko jiné, co podává, přijali, anebo 
i toho se V'.ldadi. Nebot nedopw ti jim tůkdo z těch, kteřt rozum 
maji, aby některé věci, které Luká~ pl'avi, píijali za prtwdu, 'iné 
pak zavt·hovali, jakoby lJyl pravdy nepoznal. A je~tliie stoupenci 
:Markiónovi }Jř e to zavrhnou, již tehdy uni vang lia núti ne
budou 1

) (neboť oni zkracujlce evan y lium podl Luk:l~e, vychlou
bají e, jakoby měli evangelium); Vnlentín i pak budou nuceni 
upu titi ů přemnohého ma111 ho pliskáni sv ho (n bot z toho 

1) Nevřijmou-li ech\ jak j . L c 1, u •buclou míti tlr~n-'•ho Lu· 
k o a angelia o tudíi Mdn(·h , dy~ druM napt-ost zavrbt\)f. 
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(Lukáš ] mnoho si obrali ke svému vtipkářstvf, ~patně vyklá
lati se od\'ažuj tce, co onen dobře fekl) '); dají ·li se však pohnouti, aby 
1 ostatní p fi jali, zf-ení majíce k celém u evangeliu a učerú 
npoštolOv, pak budou nuceni pokánf činiti, aby z neb zpečl vy vo
bozeni a spaseni byli. 

Hlava XV. 
Jaké víry Pavel zasluhuje, dovodí ze spis fl sv. LukMe ; kání pokt")"tstd a hrdost 
ruostikov; zavírá d ka.zy, ic v písmech starého i no,·ého zákona e lalásá 

jeden a tentýž B6b, 

1. Totéž pak pra fme i tčm, kteří Pavla neuznávají apošto
lem, že uelze jinak, n ž aby bud i ostat leh zpráv evan e1ických 
otl j diného Lukáše nám podaných se zi'-ekli a jicb neuzivali, anebo 
ptijmou-li je všechny, aby přijali i Lukášovo] svědectví o ravlovj 
an df ( k. 9, 4. 5.), že ne'prvé k n mu nebes mluvil Pán: 

11 "'avle, Šavle I proč mne proná 1 duješ ? Já j~ n ež~, kter ho 
pronásleduješ"; }Jotom že řrkl o něm k An.'loiáši (t. v. 15. 16.): 
"Jdi! nebot nádob u vyvol nou je t mi tento, aby n 1 jmeno mé 
před uárody a )cnUe a syny srnelské; neboť já mu ukitži od té 
loby, co mu bude trp ti JlrO jmeno mojeu. Kdož tedy nepřijimaj{ 
toho, kteJ.ý jest zvolen ml Bol a,, aby ~rdnatě zv· toval jmcno j ho. 
jsa na to oslán mezi národy prvé jmenované, ti pohrdají zvolením 
lložím a am · se odlučuji od jednoty apoštol v. K bot n mohou 
říci, žeby Pav 1 nebyl apoštolem, an byl k tomu zvolen, nniž mohou 
LukúA o věučiti lhářem, an se vší bedlivosti pravdu nám zvěstuje. 

nad i za tou při inou to Bflb tak zHtliti ráčil, že [pouze] Lu
k1lšem se nám podávají mnohé d 1 žité články evangelia, jichž by 
nutně věiclmi užlv~\ti měli, aby pa.k jeho s,·čtlectvf, kteréž pozdl>ji 
o skutclch a učeni a}l(lštolů v vydává, \'šickni se ddí e a př né 
pravidlo ta·a\·dy majíce, sp· cll( došli. Tak jest tedy svěd ctvf jeho 
pravdiv a u tú ap :tol ké ja né a pevné a b z ujmy, pon~vadž 
nikdy ueučili tomu tajně, tomu v řejně. 

1) .Ku př. Hi d r t nióno podle 1 t Pán\ ktlyž })()křtěn byl, o nichž je
diný J.uk~ se Zlll.Íuujf'. 
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2. Nebot tak si poofoajt lháři a ošemetn( svfidci a pokrytci, 
jakož činí stoupenci Yalentfnovi. Čin{vaji totiž k Ji d u pro ty, 
jenž k Cirkvi drží, jež i obecnými církevnfky 1) nazývají, [takové] 
feěi, jimiž si sprostší navnazují a k sobě lákají, naše učen f 
pokrytecky mís1edujfce, aby oni častěji je slyšeli. I stěžují si na 
nás, .že ačkoliv podobně smý.šl jí, my př c společnosti jejich se 
vzdalujeme't i ačkoliv totéž mJuvf a tctéž učení mají, přec je Jmc(fi 
nazýváme ; když pak některé svými bádlcami, jaké e u nich d~jf, 

s víry svedou a je volnými svými posluchači učiní, potom jim te
prva s o u krom í ne,·yslovitelné tajemství své Plérómy vyJdádaj f. 
Oklamáni pak jsou všickni, kteří se domnívají , ~eby uměli od 
pravdy rozeznávati, co jest v řeNch jejich pouze) pravdě podobno. 
· ebot licbometný a pravděpodobný i ladně naJfčený j e t blutl; ale 

, neličen:i jest pravda, pročež i dětem pochopitelná. Je tliže pak 
některý z jich posluchačfi po vysvětlení p~trá anebo jim odporuje, 
o tom hned tvrdi, že nechápe pravdy, nemaje sfm~ s hfi.ry od l\la
teře jejich, a nic mu nuprosto neij vuji, řkoucet že nálež( k pro
střední tf'd~, totiž k duševným. Al vzdá-li ~e jim některý jako 
beránek !Z) a následuje-li jich a stane-li se pak účastným jich .,vy
konpení ', ten potom nčco o sobě mysU a uomnivá se, že není ani 
v nebi ani na zemi, ale že do Plérómy vkročil a svého anděla již 
objal; nádherně a hrdě si vykračuje, jako kohout se nadým.aje. 
Jsout sice mezi nimi, jižto praví, že dobrého obcováni pilen býti 
má člověk s hi\ry pocházejíc(, pročež i někteří s jskm i hrdostí 
važně si počínajl. Ale přemnozí pohrdají skutky, jakoby již doko
nalými byli, beze studu povd livý život vedouce, nic. však méně 
du hovnými se zovou, praví e, ~e již znaji ve vé Plérómě mfsto 
odpočinku. 

3 .• le již k svému předmětu se navraťme. Když tedy zjevně 
dokáztíno jest, fe kazatelé pravdy a apoštolé svobody žádného ji
ného nejmenovali Bohem a nenazý\•ali Pánem, mimo jediného pra-

I) rke'Vlliky sluli vě!·ní katolíci v uěení i mrnvťch pevně ae církve držíce, 
ale bludaři to jmt>oo v plihanu proměnili přidlmfm. slova "obecný", jako bye 
tekl "sprostý", j ako nyní nés jmemtjí ultramontány, klerikály a p. Bylo pra · 
vidlem ve etaré církvi. k\lyt některý neznámý -v řícf k službém Božbn do jiné 
drkve přU •1, a.~y . se úpisem vyk6dl, z\lali jest "věrný, dr k e vn í, nižádným 
kadřstvfm neoapó.chlý". - ' "ftbe( pak znamenati shJěi ošemetný zpl\l!lob bln· 
dařl\ k evMění prostých cl "f, jak jej sv. too vypisuje, dějiny 1mk drke nf 
podnee dotvr.z{\jí. 

l) "Quasi pauvam ovemu,jiníčtcu "pranm ovemu, pak by bylo : jako 
nak ž~Dá ovečka, rozuměj pro uzdravení. 
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,·ého Boha Otce a Slovo jeho, které ve všem před~ost má : týmž 
i zřejmě provedeno jest, že tiUž toho Bohem a Pánem vyznávajl, 
který nebe i zemi stvořil, s Mojžišem ml11vil, zřjzení zákona usta
novil, otce povolal, a že žádného jiného neznají. A tak apoštolův 
a jťjich u~eníkův učeni o Bohu z jejich ,·Jastnlch sloY zřejm ~ u~i

něno je .t. 

Hlava XVI. 
Důkaz z apoštolskj·cb písem, ze j eden a tentýž jest Kri~ht" J žiš, jednorozený 

Syn Boží, II"8''Ý Búh i člověk. 

1. Pon vadž pakj ou něk teff, ani pra,·{, že byl Ježi§ pouze] 
p11jemcem Krista J), v n~jž pak jako holubice Kri tus s hfiry e
stoupil, a když byl zvěstov~l bezejmenného Otce, op~t nepochopi
telně a neviditelně v Plérómu navrátil ; neboť nebyl prý ani 
zpozorován od lidí, ale ani od mocnosti a sil nebe3ký ·h; a ž · est 
sice Ježíš ynem, ale Kri tus Otcem, a Otcem Klistovým Bůh; 
ji ni pak pravi, !e domn le toliko trpěl, j "a pi'irozeně neschopen 
utrpení; V a 1 e nU n c i na k uč{~ že t n ice J e.ží , který pochází 
ze spasného řádu, ten j e t, kterýž · [ari{ prošel, a ve kterého onen 
Spasitel sestoupil, jenž i Kristem slove, maje jmena všech svýcb 
zpfi obitelO.v; al ž tomu ze spasn6ho řádu pocbázejfclmu sdflel 
z moci vé i z jmena svého, aby krze něho přemožena byla smrt' 
Otec však aby poznán byl skr?.e toho to S pa itele shůry s tou
plého, jejž oni též pl-ij mcem Krista i veěkeré Plérórn.r jmenuji, 
tak sice ústy jednoho Krist a. 1ežtše vyzn:tvaj ice, ale u vjře se dě~ 
lfce (nebot to jest jejich učení, jak jsme dřfvc pověd6li, že jiný j t 
I{ristus, kterýž od Jednorozcnce vydán byl k na11raven! Plét·ómy, 
a jiný Spa i tel, k oslaveni Otee p~slaný, a jiný dle spasného fád u 
zpfisobený, o němž i prav(, ž trpěl, oo zatím Spa itel, Krista ne
f'OU í, do Plét ' my odebrn1): - tut za pot~bno uznáváme, aby
chom celó u -;en{ apoštolův o Ptinu našem, J ež(ši Kri. tu, u ve li a 
ukár.ali, fe nic takového o něm nni nemyslili nýbrž spišc v Duchu 

1
) Jako nádoba. k přijetí něčeho. 
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svatém i poukázali k těm, kteří Satanem jsouce podvrženi, takovým 
věcem učiti budou, aby viru některých převrátili a je od života 
<ldtrbli. 

~- Že pak Jan jedno a totéž znal Slovo Boži, a že to jes• 
Jednorozen , vtNený pro naše spaseni, J žfš Kristus, Pán náš, to 
jsme dostatečně dokázali z učeni Janova 1). Ale i Mat o u š, an je4 

dnoho a téhož tfežfěe }{!;sta uznává, vypravnje Jidské jeho narození 
z Panny, jakož ~libil Bůh Davidovi (Ž. 131, I .), že z plodu 
života jeho vzbudf věčné o krále, mnohem df1ve totéž zasllbenf 
udniv Abmhá.ruovi, vece (1, 1.): ,,Kniha rodu Ježí~e Krista, syna 
Davidova, yna Abrahámova". Dále pak chtt-je mysl naši oprostiti 
podezření ohled oč k Josefovi dí (t. v. 18.): tJ Kristovo pak narození 
takto se dálo. r dy-l bym zasnoubena matka jeho J osefovi, prvé 
než se s~li, nalezena je mající v 7.ivotě ocl Ducha vatého". 
Potom když Josef pomýšlel propustiti . {arii, že byla t hotna, jak 
· mu .zjevil anděl Bož{ řktl. (t. v. 2 . n.): "N boj se pojati Mal'ii 
numželku svou; neboť co v živo fě má, od Ducha svatého jest. 
Porodí pnk s 'na a nazveš jmcno jeho Ježiš; onť zajisté vysvobodí 
lid svfij od hfichii jejich . Ale toto stalo se, aby se naplnilo, co 
povědí no jest od Pána sk1·2e ·proroka (I . '1, 14.) : "Aj, panna počne 
v životč a porodí syna, R nazvou jmen o jeho • mmanu 1, což jest: 
Bůh s námi"; zřťjrně tfm dokazuje, i že zaslíbení uNněné praotcům 
vyplněno jest, l(dyž se z pauny narodil Syn oží, i že t íž jest pa
si tel Kristu , kteréhož proroci předpovídali; nikoliv pak jako pnn1 
oni, že ice J ·ž(v je"'t ten, ktetý se z :Marie rutrouii, ule Ktistus 
prý ten, který shůry sestoupil. Sic mohl Matouš řfci: "Jež { š o v o 
pak nnrozenf takto se dálo"; ale předvidaje Duch svatý tyto pře
vrácence a předkem hradbu stavě proti svůdnosti jejich, řekl s lnoze 
llatouše . "Kristovo pak narození btkto se dálo 11

; i že týž jest 
Emmanuel, abychom ho nad nepovažovali za J)Ouhého človčka (nebot 

11ne z vtile těla, ani z vůle muíe, ale z wle Bož( Slovo tt~lem uči
n no je t") (Jan 1, 13.), anii pak ~e domnl ali, že jiný byl .Težf.~ 

a jiný Kri tus, nýbrž nbyc om věděli, že byl jeden a tentýž. 

3. Toté~ prohlásil i Pavel, p(~e k iumanťim {1, 1. n.): Pavel 
apoštol JežP·e Krista, oddělený k evangeliu Božfmn~ kte iž byl 
pfedzvě til \.TZe pr roky v v pf. mech svatých o ynu svém, 
jenž mu učin n jest z rodu Davidova podJe t~Ja, jenž předztízen 
jest z.a Syna Bofiho v moci skrze posv~cenf nchn z mrtvých 

1) rovn. hl. ll. 
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vstáním Ježiše Krista, Pána n eho". A opět plše k Ř1manům 
o Israeli dt (9, 5.): .,Jichž [jsou 1 otooYé a. z nichž jest Kristus 
{)<>dle těla, jenž jest Biih nade všecky požehnaný na věky". A zase 
v li tu ke latdm praví (4, 4. 5.) ~ "Kdyí přišiJ\ plnost času, 

poslal Biih Syna svého učiněn~ho z ženy, poddaného zákonu, aby 
ty, kteřf pod zákonem byli, vykoupil, abychom pfijetf za syny [Božt] 
přijali". Tím patrně os~ čnje jednoho Bohn, kterýž skrze proroky 
zaslibil svého Syna, i jednoho Ježjše Krista, Pána našeho, kterýi 
jest z rodu Davidova dle naroz~ní svého z Marie; tent že zřízen 
jest za yna Božfho, J ežlš Ktistus, v mooi skrze Ducha posvěcujtctho 
z mrtvých vstánfm, aby byl prvorozencem z mrtvých, jakož jest 
p1·vo ·oz ncem u veškerém tvorstvu; yn Božl stana e Syn m člo
věka, abychom skrze něho synovstvl obdrželi my, pončvadž člověk 

yna. Boifho nese, drží a obsahuje. Pročež i Marek praví (1, 1.): 
"Počát k vangclin Ježfš Kti!)tat Syna Božiho, jakož p áno jest 
v pr rocích", znaje jedním a týmž býti Syna Božlho, Ježíše Krista, 
zvěstova.n ho od proroki'tv, " mmanuela" z roc:l•• DavidovA., .,posli:\ 
veliké rady" Otcovy (Is. 9, 6.), skrze nN1 ž Bfih domu Davidovu 
vyjíti dal "Východ a Spravedlivého" (Jer. 33, 15.) a "vyzdvihl mu 
roh spásy" (Luk 1, 69.) a. .,sv~dectvi v;r.burlil v Jakobu'', jakož 
David udávaje příčiny narozeni jeho, dí (Ž. 77, 5.-7.): "A zákon 
n t.Rnovil v Isrne1i, aby to poznalo pokolení druhó R. synové, kteřf AP. 

?.rodí z těch, aby sami povstanouce pov~děJi to . ynnm svým, aby 
sklá<lali v ohu nad ji svou, a hl (\ěli k přikn1.:mfm jeho". A opět 
n n d ě 1 piinášeje po elstv( 1\fnrii, ... kl (Luk. 1, 32.): "T nť bude velikÝ 
a Syn ejvyššiho slouti hude, a. ()f\ mu Pán b:ůn Davidu, otc jeho", 
tak vyznáVRjc, ie který j t JD Nejvyššiho, týž jest i Synem Da
vidovým; jakož i David, před v1daje Duchem ustanovené přfšti jeho, 
krze kteró [ustanovení] kraluje nade v emi živými i mrtvými, 

Pánem j j vyznává, an sedl na pmvici Otce nejvyšš1ho. 
4. I S i m eó n onen, který zaslíbeni dostal od Ducha vnt ho, 

že neuzři smrt.i, lečby prvé sp. tříl Krista Ježl~e, vzav na ru 
toho prvorozence Panny, v I bil Boha a řekl (Luk. 2, 29. n.) ~ 

Nynl propouští lul. nfka ébo, Pane! podle slova v ho v po
koji, neboť vid ly jsou oči moje spaseni tvé, kter •ž jsi ptipnwil 
přllcl oblíčejem v§cch nnro1lit, větlo k osviccnf lh'Íroduv a slávu lhlu 
svého meJsk •ho !" O tom nemluvflátku, které na rukou nest 
o Jei.iši, z 1\latie narozeném, o tom vyznávnje, že jest Kristus, Srn 
Dožl, světlo lidí a B1éh1a am ho I mele, i pokoj a odpočinek těm, 
kteři byli zesnnli. Nebof již byl kořistil Jicli odjim 'e n ědomoRt 

jejich a dnda. jim své poznáni a uděluje ]JO těm, ktetl poznávali 
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jej, jakož dt lsaiáě (8, S.): "Nazvi", vece, ,jmen o jeho: Rychle
Joupefil! Ruookofistil !" Ale ty j o u skutky Kristovy. Bylf tedy 
Kristem ten, . kteréhož držel S i m e 6 n na rukou, velebě N ejvyš
ětho; kterého pa stý ř i uzřede, oslavovali Boha; kter ho J a 14 

j a je t v životě mateřin~, a on v lůně Marie, Pánem býti poz11al 
a plesaje v1tal ; kteréhož uzře vše m u dr c i1 klaněli se jemu a obe
tovaJi dary, o nichž jsme již prvé pověděli, a úctu vzdav e králj 
věčnému, odešli jiuou ce tou, nikoliv pak cestou assyrskou. "Neboť 
prvé. nežli bude pachole un.1.ěti jmenovati otce a matku. obdrží 
moci Damašku a. kořisti amařské proti k1·áli a syrsk ~mu" (Is. 8, 4.); 
tajemně ovšenl ale mocně okazuje, že skrytou rukou Pán dobyl 
Amal ka 1

). Protož i uchvatil pnchol:tka z domu Davidova, ktertlž 
měla to ětěstf, že se tehdá~ narodila, aby je předeslal do knílovstvf 
svého; sám jsa nemluvňátkem, připravil si mučeniky z nemluv
ňátek lidských, pro Krista, narozeného v Betlémě Judově, podl 
písem usmrcených. • 

ó. Pročež i kl Pán učenfkům po vzkří ni vém (Luk. 2 4.. 
25. 26.): "ú nesmysln( a zpozdili srdcem k věřeni všemu, co 
mluvili proroci r Zdali pak toho nemusel trpěti Kristus a tak vjíti 
do lávy své?u A pak opH (t. . 44. n.): "1ato jsou slova, kter!l 
jsem mluvil]( vám, jsa jrštč s vámi, ž se musl naplniti v~ecko, co p .. áno 
jest v zákoně Mojžišo,rě a. prorocích i žalmfeh o mně. Tehdy otevř jim 
smysl, aby rozuměli pr můnt a řeld ~ "Tak p áno je t a tak musel !l) 
Kristus trpěti a vswti z mrtvých i kázáno býti vcjmenujcbo odpuštěni 
hfichů mezi v emi národy". Ale ten je t, který c mn·odil z :Mnrie. 
"Nebot", d1 (Mat·. 8 31.), "musi Syn človrka mnoho trpěti a potupen 
i ukřižován býti a. třetiho dne z mitvýcb v táti~. Žádného tedy jiného 
nezná evangelium Syna člověka, Ječ z 1\lalie narozen 5ho, k rýž 
i tJ·p~l; ale ani Ktista, který by byl před utrpením od Ježíše uletěl ; 

n 'brž toho, který e narodil, Ježj Krista v znává Synem Božfm. 

J) lovl\ ta vla.stnň plati o synu [saiášc z ro:r.Jcnv.n D 7.filo :Maucrša1R1 
nazvaném, a předp v dino ji i, že dfive, nežli um ti bude 1,ach 1 jm ooYati 
otce a matku, král Assyrie vybojt.ů Damaěck a Samaii; sv. Otec pak '·ykládt\ 
proroct\1 I saiášovo o pacholeti Jc!í~ a čta 71contra" místo " ora1n rcg<' 
Assyriorum", a původně snad ~·m místo bcx·m ~mťAiw.; • •bcrJ;;~w·1, má t.a t , 
le j{m vit~zství Jcll!e Ktista nad · lil ou mocí pohanskou l)rorokovi.no, a !e 
vit&:stvi to přfchodem pohana ý h mudrcfi zoé(ná e napli10Yati. 

2) Lat. př lad m6. pou kucl jiou.k : "Quouiam ic criptum .st, hriatnru 
pati et resurger ", a co dálo násl cl~ ; poněvadž V ulgata mt\ u lcdorn • : 
"Quonjam sic scriptum est et sic oportcbat Christum pnti et urgcre" 
a co dál : zaJisté nenuUo se podob!\., že v prekl. slova ,. t si oporteb t" t nn. 
.nich! vazba "Christum pati a t. d." z'visl, vypuitěna jsou. 
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a že i trpěl i z mrtvých vstal, jakož Jan učenťkúm Páně dosvědčuje 
řka (20, 31.): .,Ale tyto věci psány jsou, abyste ,·ěiili, že J ežf š 
jest Syn Boží, a včříce abyste měli život věčný Ye jmenu jeho" ; 
přcdvidalt tato t'ouhavá učenl, která rozd lují Pána, seč jsou, pra
vice, že z té a z té podstaty sestává. Pročež i ve svém Jistu takto 
n:ím dosvědčil (L 2, 18. n.): » )'nnčkové! po sled nf hodina jest; 
a jakož j t lyšeli, že přijde antilrrist, i nyn( jsou mnoz1 anti
kristové ; odkudž víme, že poslední hodina jest. Z ná vyšli, ale 
nebyli z u{ · ; nebo ledy by byli z mi , by lit by s námi zdstali; al~ 
[vyšli z nás.] aby zjeveni byli, že nej ou z nás. Znamenejte tedy, 
:le každá. lez odjinud jest a není z pravdy. Y do jest lhář nežli 
ten, kdož zapirlt, že J ežfš ne ni Kristus? Tcnť jest antikri ta. 

6. Že pak "·ichni posaYadc jmenovaní, jakkoli ústy si e j e d~ 
nobo Ježíše Krista vyzná,'ají, sami se ldnmou) jinak smýšle
jíce a jinak mluvíce (neboť rozličné jsou náhledy jejích, jak jsme 
ukázali): tudíž hlnsaji íc jiným jest Jet f š a jiným jest Kr i st u s 1) • 

a že jťden z nich po bázi od Démiíu'O"a buď podle řádu spasuého, 
anebo od Jos fa 1), a toho i za schopna utrpenf poldádajf; druhý pak 
z nich že sestoupil s n viditelných a nevy Joviteln}ch vý o tí, 
a o tom prtwí, že jest nevidit lný a nepochopitelný i neschopen 
utrpení1 bloudíce od pravdy, poněvadž my~lenf jejich se uchyluje 
od toho. který j t pravý BO.h 3); nevědouce, .že Slovo jeho j edno
l'Ozené, člo,·Menstvu vždy přítomné, se svým tvorem dle vůle OtcO'Q~ 
sjednocené a slou ené a tělem učiněné sám jest J ežU Kr i tu , 
Pán náš, který trpěl za nás a z mrtvých y tal pro ná , a opět 
JlÍ'ijdc v slávě Otcově vzl<řfsit v~cliké tělo a ul<ázat spasení a pt·a
vidlo spravedlivého soudu v~em, kteřf mu poddáni jsou. Jeden tedy 
jest Bfilt te<', jalw! jsme dokázali a jeden Kristuv Ježfš, Pán 
náš, objevuje se v celém spa ném řftdu a vše c k v sobě poji
majt? 4). Ve všem Jlal< j t i č 1 o věk výtvar Bozi; i člověl<a tedy 

•) Místo "altcrum qtůtlcm pas sum, et natum hunc esse Cbristum", což 
Je učeni gnosti ému nedobře přiléh& a již tím portl~enost jevf, že k "alterum 
()uidem" se n~dostó.v6. pro ikla.du a pak "natum" n dobte ná.s1e<1njc po ,;p&9-
sum", ětťtnC\ jak Hayd ~ísti odporuěujc: "altťrnm quitlcro J csum, altcrum autem 
esse brist mu". 

1
) I zde jsmr l'e JlB.)·dťm zpravovali. an právem klade: "aut cum, qui 

sít ex dist osition, ve l eum, qui Bit t'X Jos(lpbo", místo "autem qui sit" 
a co dM ·. 

~ Dě.Uce t. émiúrga od pro.vébo Dobo., rozeznávlljf i J cWc od Krista. 
4
) Narát.i na v}•rok Ptwlflv Ef('s. 1, lQ.: "Aby napra,-U v!ecko T Kristu"; 

Í'ťcké civ~t;.:x)~a.tw:r.xo:;,3:zt mA v k t n srny J aby ,. I"ristu jAkožto odvětn m 
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pojímá v sobě, an j a n viditelný viditelným se stal, a js11. nepo .. 
chopitelný pochopitelným, a jsa neschopen utrpenf chopnýrn jeho 
a jsa Slovo člověkem e stal, v~ cko v obč pojtmaje; aby tak, 
jako prvnim j t v nadneh kých a dn hovných i neviditelných 
sídlech lov o Boží, i ve viditelných a tělesných př dnosť mělo, 
samo v sebe prednosf si pojhuajfc, a aby postavte ebe hlavou 
drkv~ všecko k sobě táhlo v čase ptíhodném.. 

7. eboť nic nenl nevhodného a ne,rč.'lsného u něho, jakož 
nic nenf nepfuněřeného u Otce. v~ecko zajisté j t pfedv1dóno od 
Otce a vykom\vá se pak ocl ynn, jak vhodno a dusledno je t, 
vým časem. Protož i když Maria kvapně si žádala toho divu 

s vínem a před časem chtěla požiti z čiše vina přímo stvořeného 1
) , 

Pán nevčasnou jej i kvapno~ť odmítaje, řekl (J au 2, 4.): 11Co mně 
a tobě jest. ž no? · eště n přišla hodina má", očekáva.ie tu hodinu, 
kterou předzvěděl Otec. IJrotož i když často chtěli jej lidé · nti, 
di [pfsmo] (t. 7, 30.): ."Nikdo naň nev,~;táhl ruky, n ·bot nebyl:~ 
přišla hodina zajeti'\ aniž doba. utrpmú jeho, kteronž přcdzv(dal 
Otec, jakž i prorok Habakuk dí , 2.): "Y tom, když bUžitl se 
budou leta, poznati se dáš; když píijd čas, objevfš se; až e bude 
lekati duše n1ň zármutkem, milosrd nstvi svého pomnťš". Je 
i Pavel praví ( aJ. 4, 4.): " dyž pak při ln plno t a u, poslal 
Bťih Synn svébo". Z toho jest patrno, že všecko, co předzvťuěno 
jest od Otce v předzvěděn m a vhodném poř~\dku n ěftsu i hodin~ 
vykonal Pcín náš, jsa sice jeden a ten ýž, ale bohnt a dohrotiv . 
.rTeboť bohaté a dobrotivé vůli Otcově slouž( sám jsa •pnsitclcm 
těch, kteří spasen( se účastni st:ivajf, a Pún těch, k i'f pocl pnn
stvfm j ou, a Uuh v~cí stvořených, i Jerlnorozen c Otdiv i Kri tu!' 
př clp věd ný, i Jovo Boží vtčlené v plnosti čn. i\ v, kd ž synem člo
věka měl e Mti yn Boží. 

8. Jsouť tedy všickni mim o spasný 1-.id, kteří potl záminkou 
pozmínt jiného si my H llýti .Ježi" m n jiu ÁhO Kri tem n jiného 
J do rozen m (a d tohf) prý op~t pochází lovo ; n jiného Spa
sitelem, o němž pak, že je t zpi\so nfm ai6nův z pokJeslm pošlých, 
u~i oni učeníci bludu. j ou ovš m zevně ovcemi (ne bot dle 
vé řeči, kterou na pohled VPdon, podohaji se n i.m, totéž s n:ími 

pravice}, ale vnjtf vlky (~L'\t. 7, lli. . N ·bot u -:cni jejich je Vl'a· 

Slovu a prostředníku všelilrebo 11usobeni Božího na v(']lek ve ~kero tvol'8tvo se 
na rátilo (a-J") k pO.,·odnf jrdnow n harmonii; neboc nyoi j štň n ledkem 
prvobtfchu celým tvo t\' em veliký q1or e ozýv Důmyslně slovo to převedl 
T"rtUH!!!..Y! : na!! initimn redproca..rf", 

') "Volentc participare com pentli i JlOculo ; srovn. 11, 6. 
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žedné, jednak tvořte vice bohfiv a smýšlejíc mno~ství otcův,- jednak 
rozdrobnjlc a na mnohé částky rozdělujte Syna Božího. A takových 
abychom se varovali Pán napom1nal, a učenťk jeho Jan uttkati jich 
velel, řka v uvedeném listu (ll. 7. 8.): "Mnozf sviidcové vy§1i 
na tento svět, kteři nevyznávají, že Ježlš Kristus přišel v těle; 
ten jest svddce n antilnist. 1\!ějtež je na zřeteli, abyste neztra- -
tili toho, co jste učinili" 1). - A opět v listu (1. 4, 1.-3.) pi'avf: 
"Mnozi lžiprot'Oci vyšJi ze světa. Po tom poznávejte Ducha Božího : 
Každý duch, ktrrý vyznává, že Ježíš Kristus plišel v těle, z Boha 
je t; všeliký pak dnch, který dělí Jež(še, nenf z Boha, ale jest otl 
antikrista". A to jest podobno tomn co v evangeJii pov dino jest 
(1, 14.): "Slovo tělem učiněno j t a přehývalo mezi námi". Pročež 
v listě (I. 5, 1.} opět dí: "Každý, kdož včří. že Ježiš jest Kristus, 
z BolJa se zrodil" ; věda totiž, že jeden a tentýž jest Ježí§ Krl. tus, 
jemuž se otevřrJy brány neb k • pti j •ho těle n~m nanťbevstoupenf 
a který pak i v t 'mž těl , v němž trpěl, přijd slávu Otcovu zjevujP.. 

9. I P n v 1 se s tím srovnává, k ŘimanOm mluvě takto 
( 5, 17.) : "1\I nohem více ti, kt ři hojnost milosti a spravedlnosti 
přijímajl k životu, kralovati budou skrze jednoho Ježlš Krista". 
~ezn{t tedy Krista, l\terýž by byl odl t 1 od Ježíše, aniž pak ví 
o Spa iteli, kterýž by byl na vý o ti, jejž oni praví nescbopna býti utr
penf. Nebot j~ tliže jeden sice utrpěl, ale clrulJý neschopen utrpenf 
zdstal; a j tli že jeden sice narodil se, ale druhý na narozeného 
se tou pil a opustil ho op t: již nent jed n, ale jsou pa tmě dva. 
Že pak apoštol má [toliko] jednoho Ježíše Ktista., kterýž se i zrodil 
i trp~q jest, v témž li tu zase dl (6, 3. 4.): "Zclaljž nevíte, že 
všickni, kteřížkoli pokřt~ni jsme v Kristu .Težfši, v sml'ti jeho po
ki-těni j me? abychom jako "K1istus vstal z mrtvých, tak i my 
v novotě životn kl'áčeli ". pak opět, že Kr i tu s trpěl a že 

yn Bo ž f j t to, kterýž za nás umřel a n~ krvi svou vy
koupil v pt durčen~m čase, di (t. 5, 6. n.): " ebot proč Kristus, 
když jsme j~t mdlf byli, podle ča u za bezbožné umí·el? Bňh pak 
dokazuje lnsku svou k mim, že když jsme ještě 1tí1šnfci byli, 
Kristus za ná nmf 1; mnohem více tedy nynf. osprav tllněni 

1) Mfsto toto z dvojf piiřiny zn lulnůe povAtmnntí, jednou že dmbý list 
Jan tV

7 
O jehož pravosti po de Š( dobu poch.ylJové.no, yJevně Jnnl1, uoonlkn J•án~, 

pripisujc, a za druhé, ie lov& v; druhého listu vzatá .,.v uv llen ~m li tu14 n 
tudí! v prvnim býti pro.vf. z če o jedni soudili, le S'f. Otec ornylrm tak napRal, 
jinf pak dovodili, že tenkráte 1. a 2. list Janlav za jeden se pokllutaly. Do· 
rnnllnce tk nťmaló se dostň.vé. váhy po1..ru\rnkon, f eby pak tltarv"~t.n( ědkové 
od ou listrcJ1 Jonový h svědčfd vědky p v ecbny ,tii pokli\dati se mo~i. 
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jsouce v krvi jeho, budeme osvobozeni 8krze něho od hněvu. Nebot 
je tliže byvše n přát y, mfřeni jsme s Bohem smrtí Syn a jeho 
mnoh m vice j once smiřeoi paseni budeme životem jeho". Tím 
co n jzřE>jměji učí, že tentýž, který byl jat a trpčl i vylil krcY 
~ou za nás, jest Kridtus, tentýž Syn Božl, kterýl i z mrtvý b 

vstal a na nebesa vstoupil, jak s.im o včdčuje (t. 8, 3!.): "Av~ak 
J(ristua umřel, ba i z mrtvých vstal. ktcrýž jest na pravici Boží". 
A opět (t. , 9.): "Vt'douce, že Kristu ~ mrtvých v tana již ne
tunfrá". (Předvíd~\.je totiž i sim uchem ty rozvrhy těch zl)~Ch 

uěiteluv a chtěje jim všelikou příčinu k tomu přetnouti, t>ravl to, 
co se prnvě uvedlo.) "Jt'.Stliže pak Du b toho, který vzkřl ·U Ježfše 
z mrtvých, přebj·vá ve vás, tcnť, který vzl(ř(sil Krista z rot-tvých, 
obživf i mrtelná těla vaše" (l 8, 1.). en j dno j U\ [scbázl], 
že nevolá k těm, kteři slyšeti h~ji: emylte se I j den a týž 
jest I<ri tus J ežJ\ yn Bož,, l<t t'ý umučením svým nás usmířil 
Bobu a -tal z mrtvých, kterýž je t na pravici Otce a dokonalý 
ve všem; "kterýž jsa ran ě n ' ne ranil, kd yž trpě l, ne
hr o z i1, a k d y ž m u č e n by 1, p r o s i1 O t c e, a b y o d p u st i ti 
ráčil těm kte ří bo ukři ž ovali" (I.Petr2,2:-l .. Ontopro.vdu 
[nás spasil; o nt jest Slovo Božf, onť Jednorozený od Otce, liristus 

eží , Pitu uá ·. 

Hlava XVII . 
..\poUolé nN, že Dtlch sv. lla J flžlše sestoupil; sv. Otec vyklád~ pro· s(' 

tak stnlo. 

1. Moll lit zaji. té apoštol6 říci, že Kristus na J ež e ·e to upil ; 
neb onen vyšši pasitc1 nn toho, }{ rý jest dle ·pasného řádu~ 
anebo který pocház1 z neviditelných [ vý ostJ] na toho, který jť'st 
od Démi6rga; ale nic Llkového ani nevěděli nni neťekli; neboť 
kdyby llyli včdčJi, byli by i i'-eldi ; avšak co pravda bylo, toť i p3-
věděli1 že Duch Boží jako holubice sestoupil v něj (.lat. 3, 16.). 
tý1. Du 1, o němž Isaiáš i ekl (l l, 2.): "A odpočjne na něm Dnch 
Boží", jakož jsme prvé ř kli. A opět ( 1, 1.): " )uch Uo. podinO.v 
nade mnou, pročež pomazru mne". Týž Duch, o němž pravl Pán 
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(Mat. 10, 20.)! "Nebot nejste vy, kteřl mlu,•íte, ale Duch Otce 
va§cho, kte1·ý ml u ví ve vás". A opět dávaje nčcniktlm moc znovu· 
zrozeni v Bohu, řekl jim (t. 28, 19.) : "Jdouce, učte všecky národy, 
křtíce je ve jmenu Otce i Syna i Ducha svatého". Toho zajisté 
zasHbil skrze prorcky (JoeJ. 2, 28. 29.), že jej vylije v nejnovějším 
čase na služebniky a lužebnice své, tak že prorokovati budou: 
Protož i sestoupil v Syna Bozího, učiněného synem lověka, s ním 
uvykna bydleti v pokolení lidském, odpočinek S\'fij miti mezi lidem 
a přebývati ve stvořeni Božím, viili Otce piisobě v nich a je ob
novuje ze starého stavu v novost J{ristovu. .. 

2. Toho Ducha žádal David pokolení lidskému, řka (Z. 50, 4.) : 
"Duchem statným po ilni mě 1" O t.om tal<é Lukáš vypravuje 
(Sk. 2, 1. n.), že po vstoupení Páně o letnicích na apoštoly sestoupil, 
mnje moc nade všemi národy, aby je uvedl k životu a. otevřel jim 
zákon nový; pro ež všemi jazyky jednomyslně pi ei1 pěli ~o hu, 
an u h v jednotu pojil různé čeledě a tak prvotiny v§ech ná.rodQ 
''zdá al tci. 'Iudíž i Pán slíbil, že pošle těšitele, který7. by 
nás p!·ipravil Bobu. Nebof jako ze suché pšenice nemiiže se státi 
jedno těsto bez navlažení, auiž jeden chléb: tak ani my jsme se 
nemohli, jsouce mnozí, v jedno spojiti v Kristu Ježí~i, bez vody, 
ktť.rá s nebe jest. A jako suchá země, nepojmouc vlhkosti1 nevy
dá.vá obiJi: tak i my, jsouce prvé dtevem uchým, nikdy bychom 
nevydali ovoce života, nepřijavše deště milosti shOry 1). Nebot těla 
naše nabyla jednoty koupeli, ana jest k neporušitelnosti, duše pak 
Duchem. Protož jest ob bo potř bf, t>oněvadž obé lc životu Božfmu 
prospivá, ješto ~) Pán ná~ se smiloval nad tou hřišnou Samaritánkou, 
která nezQstaJa o jednom muži, ale mno bými se milně spoji) a, 
a ukázal i sltbil ji vodu .živou, aby dále Mdné ž(zně netrpěla, aniž 
více se pt·acnč o vláhu vody tlomáhala, majíc v sobě nápoj p~tícf 
e du života v čného (Jan 4, 7. n.). A ten dar maje Pán od Otce 

sám jej dává t~m, kteří v něm účasten tv( maji, u veškeren vět 
vysýlaje Ducha svatého. 

3. Tento dar milosti předvfdaje Gedeon, onen I.srne1ite. ( oud. 
6, 37. n.), jejž zvolil Bi'Jh k vysvobozen( lidu Israelskébo z moci 

1) NutnA tedy potřeba milosti Boží ku pomoci svobodnó v6li ·.ovili, 
aby konati mohl skutky pro i.i ot l'Mný dslu!nll. 

1) Dvojfbo ddvodu ufvA sv. Otec. SamaritAncet jfžto se rozumi veěkero 
ělovětenstvo, btfAnici TCliké dostalo se té vláhy n beBké, rouno Gedeonovo 
(č. ná.sl.), jež ob f Židy, &č jednou jediné rosou s nebes svlaženo bylo, oaechlo, 
a tudťž dobn~ Y1Ahy té potřebuje. ' 
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cizácké, změnil prosbu S\"'OU a předpověděl 1
), :le i rouno vlněné, 

kteréž bylo obrazem lidu [israelského], a které j iné bylo prvé 
·osou navlhlé, potom sucbé bude, t. j., že nebudou míti vice od 
Boha Ducha svatého, jakož Isaiáš dí (5, 6.): "A oblaktlm zaká2u, 
aby nedeštily na ui " ; ale JlO celé ostatní zemi bude rosa, což 
znač! Ducha Bo.žlbo, kterýž e toupil na Pána: "Ducha moudro ti 
a rozumu, Ducba rady a sily, Ducha umění a JlObožnosti, ucha 
bázně Božl" (Is. ll, 2.), kt réhož pak dal církvi, na celou zemi 
poslav Utóěitcle a nebes, odkud i dábel jako blesk svržen jest 
jak l'án pravl (Luk. 10, 18.). .ProOOž potřebí jest nám rosy .HožJ, 
abychom nezaprabli, aniž pak zt'lstnli neúrodni, a kd mám ža
lobníka, tamtéž měli zastance; když Pán sám odevzdává Duchu 
vatému vébo člověka m zi lotry upadlého, nad nfmi ám smi-

lo\•al, obvázav rány jeho, dada dva královské denáry, aby se nám 
skr2e Ducha vatébo dostalo obr a z u a n á p i s u Otce i yn~ 
a my těžili e věřeným sobě d nárem i zmnohonásobněný mu jej 

' vypočítali ~-
4. Když tedy Duch dle předurčeného spasného řádu sestoupil 

a jednorozený Syn Božf, kterýž jest i Slovo Otcovo, v plnosti časftv 
přišel n c v člověku vtělil i pro člověka, a všecko co l'ro člověka 
ustanoveno bylo, vykonal Pán mí\ Ježiš Kristu , j a. jed n a tentýž, 
jak ám P:ín do včdčuje i apoštolé ' 'YZnávajf, i proroci blitsají: 
lživýmj se ukázaly býti všecky nauky těch, kteíi si Osmice a "tveiice 
a domněnky vynalezli ar zvrbovunf vymyslili, kteři Ducha usmrcuj{ 
a kohosi jiného l(ristcm i O})ět jin 'ho J ežíšem rozumťjf, i uči, že 
nebyl jeden r ri tus, ale že ji h bylo vfc ; a byt je i jeduocenými 
býti praviJi, nic v ak méně opět osvěd~ujf, že jed n Hlel utrpení, 
jiný pak že utrpenl ztlstal neschopen; a ten že v Plérómu vstoupil, 
on n pal{ v st"'cdnim míst zů tal, a ten že boduje a clí se ve 
[výsostech] neviditelných & uevy lovitelných, onen llak sedí u Dé
miúr a , stcnčuj jeho moc. Pročež nesmlš ani ty , nniž jin1 
všickni, ktefi tento spis čtou a o .své sp , nl dbajf, když jiné jej i h 
řeči slyší, l.tncd jim s d brovolně vzdáti. Dyt totiž i podobné věci 
mluvili, jako věřícl, nctoliko rozličný, nle jak jsme řekli i opačný 
a , ·eskrze rouhavý mysl tim ::;pojujf, ~!mž Vl'ažrli ty, ktei'i l>O-

I) Nellyla to pi-edpovid ýslovnl\, nýbrž prosba opaen~; rosfm, &t 
jest samo rouno such · n věeckn z má rosou molnit.", ji2 h\11 splnil a učiniv 
po žádo ti ' ll onově udou o lwuU u z n ě i 1 11t\rodn milostí lloži zvla
!ovanébo. 

1) J{do! by D('po~t.oroval, ~e sv. tec po lednlmi slovy ooni.7.f na ut' bla
ditdn · znronc.~of, jrmž se tu\ ),itu sv. dn!io našo znaruentl. 
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dobnými slovy ncpodobný jed smýAleni jejich v sebe pojfmajl; 
jako kdo by sádru ve vodě smf~enou dával místo mléka, barvou 
podobnou by tak klamal, jak kdosi lepši nezli my 1) pověděl o všech. 
ktefi jakkoliv věci božské ruši o. pravd11 fal ujf: 11 Y božské mléko 
zlomyslně se přim~uje sádra" 1). 

Hlava XVIII. 
Ze slov sv. Pa\'la a vjroki1 Páně dokazuje, že se nesm.I Kristus a Jcžtš otl 

sebe děliti, a že Syn Boží skutečně SP vtělil. 

1. Když zřejmě dokázáno jest, ~e Slovo, ~ré na }JOčátku 

bylo u Bohu, skrze které všecky věci učiněny jsou a které vždy 
pokoleni lidskému př1tomno bylo, po 1 dnfm časem dle předurčtmé 
od Otce doby se vým stvořením . e spojilo a se vtělilo člověkem 
se stanouc utrpení podrobeným : tim se odmltá v~ecken odpor těch, 
kteři pmví: 11Když s tehdy Kristus narodil, nebylo ho prvé". 
Doluízalit jme zajist-é, že nepočal býti tehdáž Syn Božf, jsa 
vždy u Otce; nýbrž že když se vtělil a čl o v kem u iněn jest, 
dlouhé rozšii'-enlliust\'a v so amém hrnul a [tnk] tručně pasení 
nám ziskal, abychom to, co jsme v Adamovi pozbyli, t. j. jsoucnosti 
podle obrazu a pod o benstv1 Božího 3), v Ktistu J ežf i opět nabyli. 

2. Nebot poněYadž nebylo možná, aby člověk. který jednou 
přentožen a neposlu§nostl poražen byl, sám sebe ZllOva stvořil 

a vítězné cen obdržel ; n U\ktéž nemožno bylo, aby pasen byl, 
ktet·ý břichu p1·opadl: obé učinil yo, an jsa Slovo Dožl, od Otce 
s toupil a se vtťlil, i až k smrti nížil a í·ád pásy naši llo-

') ' rtml .. 1 u. řvod 2. lL 15., III. 23., lY. 27. 
2) Božským ml~kem mini pravtí učeJú katolické, s!drou pa.k bludné do

muěoJcy kacíl·skú. Ze sádra v soLě má jed, tvrdf Plinius H. n. 86, 24., dle n -
vějAi l ··t.y pak cl.to slrné k seliny 0.42 a~ 0.4G. 

') NcsnndnD i'fci, v jakém smyslt\ BV. tec pravf, ~e jsme Acl4mem 
,Jsoucnosti podle ohrun a )I tlobenstvi Bož1bo14 pozbylii uei porovname-li 

ť to toto s V. ~ 1., kd ž výslovuo dJ, ze vyli tim Ducha ~lověk du h vný1 
a dokonll.lým ae 6tal, a t n že jest podl obrazu a podobenství Boiiho : tu ji! 
na jC\'O jůe, ž sv. Otec ncmluvi o obraze a pcxlobenstvt oifm pHr~('ném, 
ufbr~ nad1•rirozcném, což s učcn(rn cirlr•• títllllě souhla 1. Srovn. i uíže 20, 1. 2. 
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"""G -u llL kn. 18, :i Jin~ho Je!iše Krista Pavel neznal. 

konal, jemuž beze všf poebyby věřiti napomtná [Pavel] opět řka 
(Řfm. 10, Ei. 7.): "Netíkej v srdci svém: Kdož vstoupí na nebesa? 
to jest, aby Krista dol svedl ; anebo : Kdo se tou pl do propasti? 
to jest, aby Krista z mrtvých povolal". A pak (t. v. 9.) dokládá: 
"Budeš-li vyznávati ústy svými Pána J ežíše a v řiti v srdci svém, 
že Biih jej vzkřísil z mrtvých, spa en bude ". A duvť,\d to o udává 
proě ty věci učinilo lovo Bož1 rka (ltím. 14, 9.): , a to zajisté 
Kristus i živ byl i umř I i z mrtvý h v tal, aby nad mrt\rými i živými 
panoval". A opět píše ke Korinťanům di (I. 1, 23. : "My pak 
kMeme Krista Je.žiše ukii~ovnného" n dolcládn (t. 10, 16.) : ,.,Knlich 
požehnání, kterýž žehnáme, zdaliž nenf společen tvi krve Kri
stovy?" 

3. Ale kdož pnk jest ten, ktcl'ý nám sděluje pokrmu? nad-Ji 
pak ten od nich vymyšlený ''yšši Kristus, rozprostřený Horem 
t. j. Meznikem 1) , který~ zpt'\sobil jPjich Matk-u 2) ; či unroze ý 
z panny Emmanuel, který másla a medu požhal, o němž prorok 
di (Jerem. 17, 9.): "A Hověk · jest, a kdož ho pozná?" Téhož 
Pavel kiíznl řka (1. Kor. l ó, 3. 4.): "Yydal jsem zajisté vrun n ~prvé, 
že Kristus um1-el za hříchy naše pod] plsem a že jet pohřben 
a z mrtvých vstal tř tího dne podle pf s m ". Patrno j st tedy, že 
Pavel žádného jiného Kri ta. nezná, 1 č t ho, k rý trp I n pohřb n 
jest i z mrtvých v tal, který se narodil, kteréhož i člověkem jme
nuje~ ne bot an d( (t. v. 12.) : "Poněvadž pak se káže o Kristu, 
že z mrtvých vstal", zavírá z toho, udávaje dfikaz vtěleni jeho 
(t. v. 21.): "Když skrte člověka smrt., skrze ·člověka i vzk11šenf 
z mrtvých". A všude při utrpení P ána našeho i při človětenství 

i při úmrtí jeho jmena l{ristova uifvá, jako na tom mfstě (Í{fm. 
14, 15.): "Nepřiváděj poknnem svým k smrti toho, za kterého 
Kristu s umi-el". A opět (Ef, . 2, 13.): "Nym pak v Kristu vy, 
kteti jste druhdy byli daleko, učiněni jste blízko skrze krev Kr i
stovu". A opět (Gal. , 13. : "Kri tu ná vykoupil ze zlo
řečenství zákona učiněn byv pro nás zloi-ečenstvfm; neboť psáno 
je t (V. lojž. 21, 23.); Zlořečený kaidý, kdož vi · na dřevě". 
A opět . Kor. , 11.) "A zahyne při tvém umčnf bratr, za 
kterého Kris tu s umřel", znamenaje, ~e žádný utrpeni neschopný 
Kristus nesestoupil JL.'\. .Težfše, nýbrž že sám Jež(š l{ristus, jak byl, 
tr~l za n~ kterýž umřel a tal, sestoupil a v toupil, Syn Eožl, 
učiněn jsa synem člověka, jako~ i jmeno samo ukazuje. ~ ebot 

1) Srovn. I. S, 5. 
*) Srovo. L 2, 2. 4. 



lll. lm. 1 , 4. 6. Kr. eám mluTi o SYé Bmrti kř. a nčeD. vzíti kříž napom. 2&7 

při jmenu Krista [Pomazaného] rozumí se, i kdo pomazal i kdo 
byl pomazán, i pomazání samo, kterým pomazán byl. Pomazal za
jisté Otec, pomazán pak jest Syn Duchem svatým, an jest poma
zánfm, jakož skrze Isaiáše Slovo df (61, 1.): 11Duch Božf nade mnou, 
pro tož i pomazal mne", čímž poukazuje i k Bohu mažfcimu, 
i k Synu pomazanému, i k pomazání, kterýmž jest Duch. 

4. Ale i Pán sám dává na jevo, k do byl ten, kterýž trpěl. 

Nebof když tázal se učenikův (Mat. 16, 13. n.): "Kým pravf lidé 
býti mne, syna človeka ?"' a když pochv~ · Petra, an odpověděl: 
"Ty jsi Kristu , Syn :&ba živého I" řka, že "tělo a krev nezjevily 
mu to, ale Otec, který je t v nebesich": tím patrně osvědčil, že 
ten syn člověka jest Kristus, Syn Boha živého. "Nebof od té 
chvíle", vece (?\fat. 6, 21.), "počal učenjkfnn svým oznamovati, že 
musi jtti do Jerusaléma a mnoho trpěti od kněžf, a zavržen a ukři
žován býti a tretiho dne z mrtvých vstáti". Tentýž, kterého uznal 
P tr býti Kristem a který blahoslavil Petra, že Otec mu zjevil 
Syna Boha živého, tekl o sobě, že musí mnoho trpěti a ukřižován 
býti; pokárav pak na to Petra když ho za Krista měl podle 
smyslu lidi, a utrpeni jeho odmital, řekl k učenJkům (Mat. 
16, 24. 25.): "Chce-li kdo za mnou přijíti, zapti sebe sám a vezmi 
kliž sv j a následuj mne. N eboť kdo bude chtíti du~ své zacho
vati, ztratit jf ; a kdo jf ztrat1 pro mne, zachováť ji". To zaji té 
Kristus zř jmě pověděl, jsa sám Spasitelem těch, kteří by za to, 
že ho vyznali, na smrt vydáni byli a pozbyli životfi svých. 

ó. Jestliže pak neměl sám trpěti, ale odletěl-li od Ježfše, 
jak molll učenlky své napomínati, aby vzali křiž svdj a následovali 
jej, kterýž on sám n nesl, jak oni praví, nýbrl řád utrpení opustil? 
-\le že to ani nepravi ohledem vyššího Kříže 1 ), jak někteří se 
osmčlujf vykládati, nýbrž o mukách, která trpěti měl on i která 
učenik:Q.v očekúvala, [proto] doložil: "Kdokoliv zachová dnše své, 
ztratit jf; a kdokoliv jf ztrati, nale.zneť ji". A že učenici jeho 
trpčti budou pro n č ho, řekl k Židům (Mat. 23, 34.): "Aj já posýlám 
k v-.ím proroky a mudrce i učence, a z těch zabijete a ukřižujete" . 
A k učeníkům fekl (Mal 10, 18.): "Před. vladaře a krále po taveni 
budete pro mne, a budou vás bičovati a zabfjeti a sb'hati z města do 
města". ěděl tedy, i kteřf pronásledováni trpčti, i kteři bičm1áni 
i usm ·eni býti měli pro něho. Ne tedy o jin ~m Ktiži, nýbd o tom 
umuč nf, které sám trpěti měl prvé, po něm pak učenici jeho, byla 
teč toho, který j i napomínal (t. v. 28. : "N bojte se těch, kteří 

1) rova. 1. 2. 4. 
"'- ., pftl. Dt.h&4f. 17 

• 

• 
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zabfjejl tělo, dDae pak nemohou zabiti; ale spiěe toho se bojte, který 
má moc i tělo i d~i uvrhnouti do pekelného ohně"; i aby stále trvali 
u vlře v Něho. Nebot on sám slíbil ( lat. 10, 32. a Mat·. 8, 38.), 
!e "vyzná před Otcem svým ty, ktei'i by vyznávali jmeno jeho 
pfed lidmi; ale že zapře ty, kteří by jeho zapřeli, i t.e zahanbi 
ty, kteft by se styděli vyznávati jeho". A když tak jest, p1-ec 
někteři na takovou drzost se odvážiJi, že i mučeníky pobrdajf 

I 
a tu pf ty, kteři pro vyznáni Pána u mliiti se nechávají a všecky 
od Pána předpověděné muky podstupují, a tak se snaž( šlepěji 

následovati umučení Páně, krvosvědky j souce toho, kterýž chopen 
byl utrpení; avšak takové ponecháváme mučenflrnm samým 1 ). 

Nebot až bude pohledávána krev jejich a oni slávy dojdou, potom 
zahanbeni budou od Krista vši cluů ~ kteří potupovali mučenictvf 

1 
jejich. - I z toho pak, co Pán na kříži řekl (Luk 23, 34.): 
"Otče, odpust jim, ne bot nevědí, co čini", shovívavost i tJ.·~livosť 
i milosrdenství i laskavost Kristova se jevi, [totiž] že sám trpěl 
i sám též vymlouval ty, kteří no mučili. Neoot Slovo Boží, které 
nám řeklo (Mat. 6, 44.): "Milujte n přátely své a modlete se za 
ty, kteři nenávidf vás", samo tak učinilo na kříži, milujíc po koleni 
lidské takovou láskou, .že prosilo i za vrahy své. - [{dyby pak 
někdo v tom přfpadě, jakoby dva byli R), o nich rozsouditi měl, 
nalezne mnohem Jepšim a trpělivějším a opravdově dobrým býti 
to ho, který i v ranách a v bolestech i všech jiných mukách, 
jimiž ho nepfátclé stihali, dobrotivým jest a nevzponúná zpácha.né 
na sobě zloby, nežli t e n, který odletěv nic ani bezprávi ani potupy 
nepodstoupil. 

6. Totéž pak doznávaji i ti, kteři praví, jakoby byl ftoliko] 
zd á nlivě trpěl. Nebot netrpěl-li opravdu, ne náleží mu žádné 
vděčnosti, kd ž fádného nebylo ut enf; ba bude se ttpodobati", 
až nám bude něco skutečně trpěti, jakoby n ás klamal, napo
minaje nás, abychom trpěli rány a nastavili i druhé líce, súm-li 
to opravdu prvé neutrpěl; a jako zajist~ svedl ony, zdaj e e 
jim býti tlm, kým n e byl: tak ldamá nás, napomfnaje, abychom 
my trpěli, co netrpěl on sám. A pak budeme i nad mistra, kdy! 
trplme a snášime, co mi tr ám netrpěl a nesnDAel Avšak když 
Pán náě jest opravdově mistrem n~ún, pak i opravdově dobrotivým 
jest Syn Bož.f, i trpěli~ 'rm jest SJ vo Boha Otee, synem člověka 
učinčné. Zápasil zajis té a zvitězil; bylt človčkem, který za otce 

1 1) KteH je budou někdy souditi. 
, ) T. pravy KristuB a g nos ti c k ý . 

.. 
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své bojoval a poslušenstvlm nep>slušenstvt splatil; ne bot s pout a 1 
silného a rozpoutal slabé, a daroval sp ás u stvořen{ svému 
zrošiv břich. Jest zajisté nejlaskavějši a milosnlný Pán, a miluje 
pokolenf lidské. 

7. A tak spojil a sjednotil člověka s Bohem, jak jsme řekli. 
Neboť 1) kdyby nebyl člov ěk přemohl. nepřttele ělověkova, nebyl 
by práv n ě ten nepřttel přemo2en. A op t kdyby nebyl B tl h nám 
daroval spasenf, nebyli bychom je měli j i st o t ně. A kdyby nebyl 
člověk spolu Bobem v jedno spojen, nebyl by mohl nčasten býti 
neporusenostl. Nebot náleželo, aby pro:sLředulk mezi Bubt:m ~ člo· 
v~kem sv)rm vlastnJm s oběma příbuzenstvím v přátelstvi a svornost 
o ba uvedl, a Bobu p "'-e tavil člověka a lidi Boha znáti naučil st). 
Nebot jak bychom mohli účaetni býti piijeti za syny jeho jinak, 
le by se nám skrze Syna od něh o dostalo společenství s nfm? 
I čby lovo jeho se bylo Hpojilo s námi, tělem učiněno jsouc ? 
Protož i prošel každ}•m \'ěkem, v§ecky znova uváděje ve spole· 
ě n tví s Bohem. Kdož tedy praví, že se [pouze] zdán 1 i v ě zjevil, 
nezrodí v se tělesně aniž opravdově člověkem učiněn jsa, trvajf 
posavad e pod starou kletbou, 28.8t.ávajfce hi'·ícb, ana dle jich m1nění 
nenf přemož na smrl., 11panovavší od Adama až do Mojžiěe i nad 
těmi, kteří nezbř šili podobným přestoupenim jako Adam" (Řím. 
5, 14.). J{dyž pak ptišeJ zák on Mojiišem daný a dosvědčil o břichu, 
že mrt] břfšnici 3) jest, odňal ji sice vládu její a objevil, že jest 
loupežnicí n žádnou královnou, a dokázal, že jest vražednici; ale 
obtlžil čI o v ě k a, majícího hřích v sobě, osvědči v, že jest ho de n 
smrti. Zákonem totiž, poněvadž byl d u ho vn ý, objeven jest toliko 
břfch, ale nebyl shlazen; nebot nepanoval břich d u c bu, ale čI o
'·ě ku. Byloť 2.aji té potřebl, aby ten, který měl shladiti hřích 
a člověka smrti hodna vykoupiti, týmž se stal, kým byl onen, 
totiž č 1 o v k e m, který břichem sice byl v porobu uveden, smrtJ 
pak držen, aby hiicb od člověka byl usmrcen a člověk ~e smrti 
vyw1zl. Neboť jako neposlušnost1 jednoho člověka, poprvé z ne
tknuté země utvor nébo, hříšníky se stali mnozí a pozbyli tivota: 
U\ k ml-li i po Ju~nosU jednoho člov&a poprv ' z panny nnrozeného 

1) Velmi dOvtipnil a j uě nyni Učí sv. Utec nevyhnutelně k spáse člověka 
potřclm \ t•i-cvelebné tnjcmstv1 o EP jeni boji l bo!sk6 i lid ké piirozcoosti 
v j dn · osol • rliua J cil' e Krista. 

1) Tak dle reck~ho zlomku od Theodoreta zachovaného ; lnt. l'řeklnd mA : 
"a qn"'sollil, aby i Dnh )Jnjal -:1ov~t , i 'I vl'k s vEdnl obnlj. 

) T. j . .ie rt ncprávě opnno ·nla lidst o, · e hub!c. 

• 
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ospravedlněni býti mnozí a dosíci spaseni. Ta~ tedy Slovo Božf 
člověkem učiněno jest, jakož i }fojžiš dí (V. 32, 4.): "Bůh ! 
pravdiví jsou skutkové jeho I" Jestliže tedy nejsouc tělem učiněno 
zdál o se býti jako tělo, tehdy nebyl pravdivý ten kutek jeho. 
Ale kým se býti okázalo, t1m i bylo: Bohem, který dávné člověka 
stvořeni v sobě obnovil, aby i shladil břfc~ i zničil smrt, i oživil 
člověka; a tudíž pravdiví jsou skutkové jeho 1). 

Hlava XIX. 
Ze Kristus n byl pouhým človčk m otl Josefa zplozeným, nýbrž i pravým 
Bohem, jso od Otce oll věčnosti zplozen, i pravým čl o čkem, jsa. z Marie v čase 

narozen. 

1. Ale opět ti, kteři pravi, že jest pouhý člověk, od Josefa 
zplozen, trvajíce v porobě dře'\o-nějšf neposlu nos ti, propadají smrti, 
nejsouce ještě spojeni se Slovem Boha Ot~e, aniž účastni svobody 
skrze Syna, jako~ dí (Jan 8, 36.): n Vypro tí-1i vás Syn, pak budete 
opravdově svobodni". Kdo všnk narozeného z panny Emmanuela 
[Boha s námi] neznají, p<>zbývajť i daru jeho, kterýž jest život 
věčný; nepřijfmajfce slovo neporu itelnosti, trvají v těle smrtelném 
a jsou dlužníci smrti, léku života neuživajice. K těm mluv( Slovo, 
dar b'Vé milosti vyprawjfc (Ž. Sl, 6. 7.): "Já řekl jsem: Synové 
NejvyMfho jste všickni a bohové; vy pak jako lidé zemřete". To 
praví bez pochyby k těm, kteří nepřijfmajf daru usyněnf, ale pohrdají 
vtělenfm se čistého zplození Slova Božiho, zbavujfce č I o věk a 
povýšení k Bohu i nevděčni jsouce Slovu Božímu, které se pro 
ně vtělilo. Nebot proto Slovo Boži člověkem se stalo a Syn Boží 
synem člověka, aby člověk sloučen jsa se Slovem Božfm a přijat 
byv za syna, ynem Božfm se stal !Z). N ebot nemohlo se nám jinak 
dostnti neporu~itelnosti a nesmrtelnosti, leč bychom sjednoceni byli 

I) Až potud byla feč o doketickém směru mezi Gnostiky; v bl. násl. 
jedni sv. Otec o jiném směru, jej! židoebiooitskjm nar.va.ti lze. 

') Dle feekého zlomku u ·rheodoreta oprav~cHayd lat. překlad! "com
mis1na Vcrbo Dei, u' adoptign mpercipi ns fiatFilius Dei", a čte: "u t homo 
oommixtus Verbo D .l et adoptionem percipiens fiat filius Dei"; čehoijeme ae 
drieH. 
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s neporušitelností a nesmrtelnosti. Ale jak by bylo lze, abychom 
se sjednotili s neporušitelnostf a nesmrtelnosti, lečby se dffve 
neporušitelnost a nesmrtelnost stala tím, co jsme my, aby pohlceno 
bylo, co bylo porušitelné, od neporušitelnosti a co bylo smrtelné 
od nesmrtelnosti (1. Kor. 16, 53.), a my za syny byli přijati? 

2. Protož nkdo vyčte rod jeho?" (Is. 53, S.) nebot "člověk 
jest a kdož pozná ho?" (Jer. 17, 9.) Avšak poznává ho ten, komu 
Otec nebeský zjevil, aby poznal, že ten, jenž ani z vůle těla ani 
z vůle muže n narodil se (Jan 1, 13.) synem člověka, ten že 
jest Kristus, Syn Boha ~ivébo. Provedli j sme zajisté z pfsem •), 
že nikdo naprosto ze synův Adamových se n~zO.ve sám o sobě 
Bohem, aniž Pánem se nazývá; ale . naproti tomu, že jeho samo
jediného ze wech liJf, co jich kdy bylo, Bohem a Pánem a 
králem věčným a J ednorozencem i Slovem vtěleným hlása.jl 
i všickni proroci i apoštolé i sám Duch, to lze nahlednouti všem, 
kteřf sebe méně pravdy se dotkli. To by~ nebyla dosvědčovala 
o něm písma, kdyby byl jako Yšickni pouze člověkem. Ale že měl 
slavné nade všecky do sebe zploz.ent od Otce nejvyššího, i že 
slavn~ho narozen[ se mu dostalo z panny, to obé dosvědčují o něm 
bo.žská plsma; že pak byl i člověk pro tý a utrp nf podrobený 
(ls. 53, 2.), jenž seděl na oslátku (Zach. 9, 9.), octem a fluči byl 
napájen (Ž. 28, 22.), a pohrdán od lidu, až i na smrt přišel; 
a že jest Pán, svatý a podivný rádce, a sličný na pohled i BO.h 
silný, jenž přijde v oblactch soudce ' 'eškerenstva, i to wecko 
o něm písma předpověděla. 

S. Neboť j11kož byl člověkem, aby byl zkoušen, tak i Slovem, 
aby byl osla,·en, ano Sl o v o ti §e odpočívalo, aby mohl býti po
koušen a potupen, a ukřižován i umříti; čI o v ě k pohlcen byl 
v pfemáhán1 a utrpenf a vzk1išenl i vzetí [na nebesa]~. Ten 
t dy Syn Božf, Pán ná§, jsa lovo Otcovo (a syn člověka) •), po
něvadž jako člov k narození své měl z Marie, která z lid kého 
rodu a sama člověk byla, učiněn jest synem člověka. Protož nám 
i sám Pán dal "znameni v hluboko ti i na výsosti vzhtlru" (Is. 7, ll.), 
jehož si člověk nežádal, nenaděj se ani, žeby panna poča1a v ži
votě, :zůstnnouc pannou a porodila syna, a ten plod žeby byl 

') Yi~ svrchu hl. 6. 
1) PoněYadl lat. pteklad, jfm.! jsme se zde zpravov&li, dobrj amysl m,, 

n tř ba jeho se li~lti 
')Tato veskrze zbytečn!. slon, snad některým opiaofaěem nero :umn~ 

vložena, do dvorek jame d&li; ji! Masauetovi zdála ae podezřeli a llayd je 
podobně za1tn\. 
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,.Bůh s námi" a žeby sestoupil sem dolův na. zemi, hledat ovce ztra
cené, kterouž jest vlastni jeho stvořeni, a vstoupil vzhflru, obě
tovat a vzdát Otci toho ělověka, kterýž nalezen jest, prvotiny vzkří
šeni člověka sám v sobě představuje ; aby jako hlava vstala ~ mrtvých, 
tak vstalo i ostatní tělo všelikého člověka, kterýž by se nalezal v ži
votě 1), ažby se skončil čas kletby jeho, kter:íž ho byla stihla pro 
neposlušnosf, srůstajíc po svazech a údech a upevněno jsouc přf
množkem Božtm , tak že každy článek má v těle své vlastni 
a vhodné položení. Nebot mnozí jsou příbytkové u Otce, poněvadž 
jsou i mnozf ódové v U1e. 

Hlava XX. 
Kter ~ vlastnosti projevil Bi'th tlopu tě hřích a ustanově vykoupení padlého 

člověka ; jalt mt\me bj·ti \•dččni za to, :re Syn Doží se vt lil. 

1. Velikomyslným tedy byl Bůh Jrn pádn člov kn, přcdvtdnje 

proň vítkzstvf, kteréž lovo mu zfskati mělo. N boť když "mocnost 
v slabosti e dokonávala u (II. Kol'. 12, .), dobrotivost ožl i převe· 
leb no u mocnost osvědčovalo Slovo]. J a k o totiž trpělivě dopustil, 
aby Jonáš pobl n byl od v lryba (Jon. 2, 1. n.), nikoliv pak aby 
pohlcen byl a doct!la zahynul, ale nby vyvdcn jsa tim ''ice poddán 
byl Bohu a vice velebil ho z nenaůrilé ... pásy; a pevné pokáni Ni· 
nivitanii zpii obil: aby se obl'átili k Pánu, an je od smtti uchránil, 
zalekl' nad divem s Jonišem učin ným, jakož pfsmo o ni h dí (Jon. 
a, . 9.): "Obrátili se jedenkaždý od cesty sv6 zlé a n pravosti, 
kteráž byla v rukou je ji h, řkouce: Kdo ví, neobnl.U-li se Bfih 
a n odvrátí-li hněv svůj O(l nás, tak že nezahyn me?" - tak 
byl Bilh i od počátku trpěliv, dopustě, aby člov •k pohlcen byl od 
hrozného velryba, jenž byl pdvodcem pte toupenf, nikoliv pak, aby 
pohlcen jsa docela zahynul, nýbrž předkem zjednával a. chystal 
řád spasný, který vykonán jest od lova dle podobenstvt Joná ova 
t~m, kteří podobně jako Jonáš \' Pttnu smýšleli a výzmivnli řkouce 

(Jon. 1, 9.): 71Siužebnik Hospodinův já jsem, a Hos1lodinu Bobu 

1
) T. j. pfi len byl Krlstn, pramenu a tl!rci i:i~ota věčoéh • 
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svému já sloužím, jen! stvořil moře i pevnou zemi"; aby-člověk 
neočekávané spásy od Boha dtsábna, vstal z mrtvých, a oslavil 
Boha, i zvolal slovy Jonášem předpověděnými (Jon. 2, 3.): "Volal 
jsem k Hospodinu, Bohu svému, v zát111utku svém a vyslyšel mne 
z břicha pekelné o" ; i aby stále velebil Boha, bez ustáni dfky vzdá
vaje za tu spásu, kteréž dosáh od něho, "aby se nechlubilo před · 
oblfč jem Páně nižádn~ tčlo" (L Kor. 1, 29.), aniž pak kdy pře~ 
vráceně smýšlel o Dobu ělovčk, domn1vaje se~ žeby pi'irozená mu 
byla nezru~it.elnost, a nedrže se pravdy, marnou brdo tf se vypínal, 
·rumby přirozt:uě pmlobt:u byl Boltu. Nebo to jej učinilo tim ne
vděčnějším k tvfirci, a zasmušilo lásku, kterouž Bfih měl k člo

věku a o lepilo m}·sl jeho, tak že ani neznamenal. co by bylo 
Boha hodno, piirovnávaje a podobným se čině Bohu. 

2. To byla tedy ta velikomyslnost Boží, aby člověk ~ím 

projda a poznání mravů nabuda 1), a potom dostana se ke vzkří
šení z mrtvých, ze své zkušenosti zvěděv, z čeho hyl vyproštěn, 
vždy vděčen Bohu byl, daru neporušite1nosti dosáhna od něho, 

jehož by pak t.ím vic miloval. nebo komu se vice odpouští, i vice 
miluje (Luk. 7 47.) ale tomu naproti aby poznal se b , ~e smr
telným a slabým jest, a naopak též nahlédJ, že B ů h tak nesmr
telnf'lll a mocným je t, že mrtelnému ne rnrtelnost a dočasnému 
věčnost dáti může; aby pak uznal vesměs i ostatnf ve I i k é s kutky 
Boží, které Bň.h na něm osvědčiti ráčil, a jimi jsa poučen, aby 
pak rozmýšlel o Bohu, jak veliký je tBfih. N bof. láva člověka 
Uuh jest! a pú oberu Bož1ho a ' 'šeliké moudrosti jeho i moc o ti 
nádobou - čI o v ě k. Jako se lékař osvědčuje na nemocných, tak 
se i Bůh jevi na lidstvu. Pročež i Pavel dí (ÍUm. ll, 32.): "Se
vrel pak Bfih všecko v nevěře, aby se nade všemi smiloval" ; což 
nikterak nedí o duchovn}'Ch aiónech, ale o člověku, krerý byl Boha 
neposlušen, a vyvržen z nesm tt-Jnosti, potom milosrdenství doool 
dosáhna skrze Syna Božího u ynění jím zpfisobené. Nebot kdo bez 
nadnto ti a chlouby pravé mlněni drli o tvorstvu a tn,rci, kterýž 
jest v lemocný nnde v§ecky věci B~, jen! wcm jsoucnosti udě
luje ; a kdo tále trvá v láste jeho a poddanosti a díkučiněof: 
ten vě -:( od nlllio slávy dosáhne a povznMen bude, ~ stane se 
podoben tomu, ktcr' proň um řiti ráčiJ, poněvadž i onen učiněn 

j t v podob tv{ těla hřfclm {iHm. 8, 3.), aby zatratil hffch 
a vynhl jej jako zatracence mimo tělo; oaproti t mu pnk aby 

•) T. ze zkuHenosti i zU mravy pozn,vt\Je, j jsou škodlivé, i dobré 
j, · jeou proap é, jak ony k zl\hubě, tyto k spáse vodou. 
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zpět povolal a k podobenství s v é 1J u člověka, vykazuje ho Bohu 
jakožto ruísledovn1ka a uváděje praVIdlo Otcovo 1), aby spatiil B o h a 
a S I o v o Božf, kteréž ua pochopiti Otce a pi-c bývalo v člověku 
a synem člověka učiněno jest, aby uvykl člověk ptijfmati Boha 
a BO.h uvykl v člověku přebývati podle vdle Otce. 

3. Proto tedy jest onlm zoamenim spásy naši "Emmanuel 
:t panny narozený" - Pán sám; neboť Pán sám byl ten, který je 
spasil, poněvadž sami sebe nemobli spasiti. A protož i Pavel zje
vuje slabost člověka dí (Řím. 7, 18.) ~ "Vimť, že nepi-ebývá v těle 
mém dobré", a tak najevo dává, že nenf dar spasení n~eho od 
nás, ale od Boha. "Já bfd.Dý člověk!" d( dále (l v. 24.), "kdo mne 
vysvobodí z těla smrti této?" ale ihned uvádi svého vysvoboditele 
řka (t. v. 25.): " · osf Iežiše Kri ta, Pána našeho". Totéž mk 
praví lsniá§ (35, 3.) ~ "PosUňte se, ruce um dle Jé a kolena oslablá; 
potěšte se malomyslní, posilf1te, nebojte se! Aj J Bfib náš odplati 
soud a odm nf • e; ont sám přijde. a spasí nás". to proto, poněvadž 
nikoliv skrz nás, ale toliko pomoc( Boží spaseni jsme dosá
hnouti mol1Ji. 

4. 0(>ět že nebude pouhý člověk pa itel n~ ani b z 
těla (bez t Ia t.otiž jsou and~lé), hlásal tentýž řka (Is. 63, 9.): 

• "Ani starší ani anděl, ale ám Pán pasí je, poněvaltl je miluje 
a 7.Sthová je, sám osvobodí je". A že tentýž bude pravým, vidi
telným člověkem, a jsa Slovem spasitelným, Isaiáš op t dí {33, 20.): 
"Aj ! m~sto ionsl<é! IU!Ae spaseni uzři oči tvoje J" A že nebyl 
pouhým člověkem ten, který umi'-el za nás, lsai.áš ll) pravi: "Rozpo
menul se Hospodin, vatý Israelský, na mrtvé svoje, am spi v zemi 
pohtbení, a sestoupil k nim, aby jim blahov til pa ( své, že 
je spasil". Totéž pak i Amos prorok di (Mích. 7, 19.): "Obrát1 
a miluje se nad nánú ; sejme nepmvosti naše a u vde v hlubo
ko ť mořskou hříchy naše". A zase k mfstu svého přlštf ukazuje 
di (Amos 1, 2. Joel 3, 16.): "Hospodin se Sionu mlllvil a z Jeru-

éma vydal hlas j". A že z jižnf strany dědi tvf Judova přijde 
Syn Bo.žf, který jest Bdh, a že z Betléma, kdež nal'odil se, Pán 
náA ~le slávu svou po všt zemi, to Habakuk prorokuje tnkto 

1) Aby život s vllj zřídil, m~o ve všem .za pravidlo vůli Boiť. 
~) Toto nústo, nalezaJic: se i IV. 22, 1.. pripsáno J cn>miá"í• a 1\'. 83, 1. 

12. n V. 81, 1., nenale.d, v nynějAfm wxtn biblickém noi u J remi e ani 
u l.saiAA , ~ůž u kterého jiot!llo proroka. Sv. J ustin M. (Dial. c. 72.) toté1 mJsto 
uváděje .Jeremiišori je pfip.suje dokládá, ž prý od ŽidO. ze sv. pimna vyma
~no bylo. Ostatně arom. Ž. 106, 10. 20. I. Petr. 8, 19; 4, 6. 
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{3, 3. 4.): "Bdh od poledne přijde a Svatý od hory Efrem 1). Obestřela 
nebesa sláva jeho, a chvály jeho plna jest země. Před tváři jeho 
piijde Slovo jeho, a kráčeti budou v poUch nohy jeho". Tim zřejm~ 
poukazuje k tomu, ie i Bůh jest, i že v Betlémě jest příchod 
jeho a od hory Efrem, která. ležf k jihu dědictvi, i ie jest člověk. 
Nebot praví: .,Kráčeti budou v polích nohy jeho"; avšak toto jest 
zvláštním znamením člověka. 

Hlava XXI. 
Vysvětluje proroctví Isaiáa 7, 14. proti rozličným nepravým výldadCtm, chváU 

pí"eklad edmdesátcť\v a dowuje panenství Marie. 

1. DQh tedy člověkem u iněn je t a Pán sám spasil nás, 
dada znnment Panny. Není tedy pravý pť klad některých, kteří se 
od,·ažujf př kládati to pf mo takto: "Aj I ml a di c e počne v iivotě 

a po1·odf syna", jak 'Iheodotión E{! ský 2) flřeložil a Akvila Pontský 3) : 

oba prose1yté židov~ti, jichž následujice Ebiónité ') pravf, že z Jo efa 

1) Nyncjší biblický text má "od bory Parau", která jest nedaleko bory 
Sinai, a ta. by 11 tu lép k Sit}'slu sv. Ot.oo hodila, poněvadž hory "Efrem 
j sou od J erusaléma na BfWer. 

2) 'l'beod otión, rodem pohan dle Epifania (de pond. et men . c. 17.) 
ze inopy v Pontu., dle h enea z Efesu, fil v druhé polovici 2. stoletr a přijal 
dle nezaruč é jinak zprávy Epifaniovy blud .Marlciónftv, od něho.! k 1.idovshi, 
odpadl a obřezati se dal; dle J ronýma věak (praef. in Esram aj.) stal Bf 

Ebionitou, ;emuž ua.svědfuj sv. Iren{Ů, nazývaje ho židovským proselytou. 
Přeložil a sice dle Epíf&nia za dsafe Kommoda {]l8llov. od r. 180.- 192.) St. 
Z. dO ře wUDy1 (lřl čemž, jak Jeroným (praCf. in Job) dOSVědčl.\ie, nejednO mf.stO 
ke Kristu poukazující tfu.lěovaJ. Podobn41 soodf o nčm na t. m. sv. Ireoej. 

3) Akvila, nazván Pontský, poněvad! ze Sinopy v Poutu pocházel, 
rodem byl dle Eilifania (de pond. et men11. c. 14. lú.) pohan u. !il za cfsaře Ha.· 
driana (pano\'. od r. 117.-188.), maje prý sestru jeho za matku; t pohan& st&l 
se pak křcstan m a z křestana mdem, kdyi pro h ězd pravootví z církve 'IY
oocovlm j at. PrOiilul jednak uměn1m math matickým a stavitelským, pročel 
i od lladriana císaře do J msaléma slán j at, aby mě ro znovu vystav~l 
jednak pfckladom St. Z., j u! se však dvoji věc vyt.ýkA, ie nad mfru doslovně 
si počfna1, urážcjo ducha řečtiny, a le o něm v. J eroným podobně soudí, jak 
o lJřeklndu Tlt.eodotiónově jsme výěe pověděli; coi i sv. Irenej na t. m. d&
svědčl:\le. 

4) Srovu. I. 2()1 2. pom. l. 
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zplozen jest, a tak veliké ustanoveni Božf, seč j ou, ruší, kazíce 
svědectví prorocké od Boha pocházejfcl. Předpověděno bylot to 
arci dfive, nežli odveden byl Ud do Babylónského zajeti, t. j. neili 
Medové a Pe~ané svrchované vlády dosáhli; ale přeloženo to bylo 
do řečtiny od samých Židů <L'lvno před dobou přfšt1 Pána našeho, 
tak že ni:&1dného místa n má ta domn nka, jakoby ná m k vt 1 i 
Židé takto byli přeložili. Oni zajist-é, kclyby se byli nadáli, že 
přijd me my, a použijeme těchto svědectví z písem, bylit by bez 
pochyby tato svá písma spálili, která jednak osv~dčujf, že všickni 
národové se přiúčastňují života, ale jednak i oznnmuji, že ti, kteii 
se vychloubají býti domem Jakobovým a národem Ismelskj-m, vy
padli z dědictví milosti Boží. 

2. Nebot prvé ežli ÍUmané království jejich opanovali, když 
ještě 1\Iakedoňané Asii vládli, chtěje Ptolemeus La ovic zříz nou 
piičiněnhn svým knihovnu v Al xandrii ozdobiti všemi ddležitými 
spisy všech lidí, požádal od Jeru~émaoů jich pi ma do řeči fe ké 
přeložená. Oni pak (bylif tehdái jestě poddáni .. lakedoitani'1m) 
poslali, které nejlepši měli znalce i pfsem i obojf i'-eči, počtem 

sedmdesitte starci'lV, Ptolerneovi, aby mu po vůli učinili. On n pak 
zkusiti je chtěje a boje se, nby mu snaLl, dorozumějíce se vespolek, 
nezat~ili pf kladem pravdy v písmech obsažen , rozřadil je od 
sebe a velel všem, aby všichni totéž pi !HO přeložili; a tak učinil 
u všech knih. Kdyz se pak všichni u Ptolemea v jedno s šli a. své 
pi-eklady srovnávali, oslaven jest ůh a pisma opravdov ~ božskými 
osvědčena jsou, ani věickni totéž a týmiž slovy četli od počátku 
d do konce, takic i přítomní pohané poznali, že písma ta 
vnuknutím Božím jsou pf ložena 1

). A n ní divu, že Bůh to v nich 

.1) o tuto Bl'. Otec o p(\vodu tecl(ého překladu ev. pí vypravnj , 
vším práv m již sv. Jeroným ( racf. in nt.) za 1yšlcnou blijlm pokládá. 
A vlak jisto jest, ie ji2 Y.a prvních Pt o 1 e m e ft v (L a go vice t r. 284. a F i-
1 ad elfa t r. 246.) přf!kJad ten zhotoven byl, poněvadž mutlř n iracb" 
v předmluvě lla svou knihu, ana. mezi pfsma sv. náležl, clo v itlčt\ie, že llyl 
v Egyptě~a Ptolemca Euerg ta (Dobroděje tr.221.)jižpřeklatlsv.písem 
nalezL A byte ten překlad u stnrýcb Židu v tnkové vMno~tr, ie jej i p vodnúnu 
textu z počá.t.ku na ro''eii stavěli (Philo de vita .Mosis 1. 2.); ale pozdl'ji jsouce 
pomoci jeho beto otl kfestand pfehádóni, z nenávisti Bi jej v opovl'"lcní v...ali 
a překladu Akvily předn01:1t dávali. V cirkvi ř ck! měl vidy tu nejvét.Si vAžnosC 
a poklAdán zn nad chnutý Duchem sv., kteréžto míněni tlrtcli s Ircnejcm 
av. Otcové Juiltin (Dial. c. Trypb. c. 71.), Anguslin (De civit. Dei XVIII. 42, 
a j.), Jc;pifaniwl (De p nd. t mens. 3. 6. ~).-11.) a •1'ertullian (Apolog. c. 18.), 
pcněY!.di. i tajemná pror"Oct.r! o Kristu tak "rumě mlfivá. i ap()_tolum při 
učeni sloutil, ani dle něho výroky plsma starozákonní uvAd~jf. O presnosc 
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zpilsobil, když v onom zajeti skrze Nabuchodonosora tatáž pfsma 
k ztraceni př~la a pak po sedmdesáti letech, když se Židé do 
vlasti své vrátili, potom za panování Artaxerxova, krále Perského, 
Bůh dal to vnuknuti Esdrášovi knězi, z kmene Levi, aby věecky 
řeči dřevnějšich prorokův sebral a lidu zákon Mojži~iiv z nova 
ustanovil 1

). 

a. Když tedy tak věrně a pod ochranou milosti Boží přeložena 
jsou pfsma, kterými Bůh víru na~i v Syna svého připravil a obnovil 
a zachoval nám takto J pravá písma v gyptě, kdež i rodina 
Jakobova se zmohla,:utekši hlrulu v zemi Kananejské, a kdež i Pán 
n.íš u hr~ín n jest, ujda pronásledovánj od Herodesa; a když t n 
překlad tě h písem učiněn jest dřive, než Pán náš se toupil, a než 
se křestané objevili, knihy ty přeloženy jsou (narodil se wtiž Pán 
ruiš okolo jedenačtyl·icátcno roku panováni Augustova '), a mnohem 
dřívější byl před ním Ptolemeus, za něhož písma ta přeložena 
jsou): tut se opravdu nestoudn}-mi drzci osvědčuji ti, kteří nyní 
ty překlady zjinačiti chtějí, když od nás z týchž písem překonáni 
j ouce nuceni bývajf vHiti v přf~tí Syna Bož1ho. Pevnát jest pak 
a nikoli smyě1ená, i jedině pravdivá ta víra, kterou my máme, 
zje\'ný dOkaz majic z pls m, jeito př ložena jsou Um zpfisobem, 
jnkýmž jsme prvé řekli, a kázáni Církve jest bez porušeni. Nebot 
apoštolé, jsouce sL~i všech těchto, souhlasí s ř č ným překladem, 
a ten překlad souh1ast s pod:1aím apo~tolův. Nebot Petr a Jan 
a Matou§ a Pavel i vmckni napořád se svými stoupenci, decka 
proroctví tak uváděli, jak je překlad [L~ ... ] starštch obsahuje. 

4. Nebot jeden a tentýž Duch Božf, který v proroclch před
povídal, kt ré a jaké bude přišti Páně, staršimi pak dobře vykládal, 
o dobfe prorokováno bylo, tentýž i apoštoly zvěstoval, že se 

vyplnila a přišla doba usyněnf a fe se přiblížilo kr:ílovstvi nebeské 
a bydlí mezi liůmi, v~řkími v toho Emmnnuela, který z pnnny se 
narodil, jakož oni sanů dosvěděujf, že "nežli e sešli Josef 

jeho Jl ·i měli za pradávna :Orig nés a sv. Jeronym; nťjzprávnějAí vydání dle 
nejlepšíbo rukopisu Vatikánsktího (B) Yyě}i) ~éf pape!e ixta • {r. 15 7,), 
dle kte~bo se v· cka ekor n věfl vydáni řidl (i nejno éjšl Ti&:hendorfovo 
z r. 1, 7f).). 

!) Tof historický zó.kla.d rozličných žillovských legend o Esdr i, obno
,·itcli zákoua (srovn. IV. Estlr. c. 14.). 

' ) Panové.nl AugustA počítá sv. Otfii od za-vra!tlěnJ Cmsara (US. b~zna 
r. 710. u. c. = 754- 710 = 44. pt. Kr.); i byl by 1. r. jeho panovliru r. 710 
+ .U = 7ól. u. c. :::; r. 7r. 761 = 8. př. Kr., k rýž se uejpozd ~i r. 749. o. c. J 
čili r. 6. p~ed počatk m ~ry Dion ·ovy ui\I'Odil. 
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s M ari f" (ana tedy v panenstvf trvala), "nalezena je t majíc 
v životě od Ducha s'•atého" (Mat. 1, 1 .), a 2 jí řekl anděl Gabriel 
(Lu~ 1, 35.): "Duch svatý vstoupf v tě a moc Nejvyš ího za tin' 
tě; pročež co se z tebe svatého narodJ, ~:;louti bude Synem Bozimu · 
a že anděl 1

) řekl Josefovi ve nách (Mat. 1, 21. 22.): "Ale to 
stalo se, aby se naplnilo, co řečeno jest od lsaiáše proroka : Aj 1 panna 
počne v životě". Ale starší fL ~X] přeložili, co tekl Isaiáš (7, 10. n.), 
takto: "A tekl pak ještě Hospodin k Achazovi: VyžádE'j si znamení 
od Hospodina Boha svého v propasti v doJe nebo do výsosti 
\'ZhOru. A fclů Achat : N budu žádati, aniž pak pokou~eti hudu 
Hospodina. A řeld [prorok] : Zdali vám nuilo p" obiti nesnázi 
lidem i jak Hospodin ptlsobi nesnázi. ? g) Pro tož Hospudin sám dá 
vám zuamenf: » j! p a n na počne v životě a porodí syna, a nazvete 
jmeno jeho Emmanuel. :Máslo a med jisti bude; nežli pozná anebo 
zvolf zlé, ziská dobré, poněvadž nežJi pozná pacbolik dobré nebo 
zlé, nesvoU nepravosti, aby vyvolil dobré". - Bedlivě tedy označil 
Duch svatý řečenými slovy narozen( jeho z panny i bytnost jeho 
jakožt() Boha (to značf jmeno "Emmannel"); dokazuje pak i že 
jest člověk tím, když prad: "M ·s1o a med jrsti bude" a tím, že 
"pacholíkem" ho jmenuje a že dí: "nežli pozná dobré a zlé", neboť 
to všecko jest znamením lidského dítěte. Ale že nesvolí neprayost.i, 
aby zvolil dobr , to jest vla tnost( Božf, abychom jej nepovažo
vali toliko za pouhého člověka, proto že bude r ti máslo a med, 
aniž se }lro jmeno "E mm a n uc Jlt domn( vali, .žeby byl bez tčla Bnh. 

5. A když pra\'f (t. v. 13): "Slyšte, dome Davidův", tím na
značil, že ten, jejž Bfih Davidovi krále věčného z plodu života 
jeho vzbuditi ptisHbil, týž jest, který se narodil z Jlanny pokolení 
Davidova. Neboť proto mu slíbil krále z plodu "ži vota" [lůna] 
jeho, což vlastně k panně těbotné nálež(, nikoliv pnk z plodu 
"beder" jeho aniž z plodu "led v fu jeho, což by se rozumělo 
o muži plodJcfm a ženě z muže počinaj(cf. Vyloučilo tedy pfsmo 
mužská plodidla v za::;libenf onom, nni se nezuúfmjlc o nicb, po
něvadž nebyl narozenec ten "z vlHa muže"; ale potvrzuje a osvědčuje 
plod "života", aby zjevilo narozeni jeho z panny, jakož Eližběta, 

1) J sou to vlastně slova Matouěova, kt ri.ž nťjednou (i od sv. Chry o toma) 
ll:& slova andělova byla polch\<.lána. 

1) Misto slov zd ·přeložených: "Jak Ho podin 1 ftso f nesnází?" majf Sedm
destltci : "?tt'A>; XU@«:> r.l'J.(i7. ·- O:yi;,v~ ; jakie l'Anu p •sobjte ne8D.Úi ?" mysl 
obojfho čteni br se takto ~~pojiti dal: Yy činíte nean ~e lidem uchá2:ejťce llf' 

u nich o pomoc; mofte-li pak, le I Bohu nesoAzi y.pa bfte? Jak m6že býti 
u oUo nes áze nijak , an jest i mocen i dohrotiv vždy pomoci vám? 
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naplněna jsouc Duchem svatým, to dosvědčila. řkouc ·k Marii 
(Luk. 1, 42.): "Požchnanás mezi ženami a požehnaný plod ! i v o ta 
tvého". Tím Duch svatý naznačuje každému, kdo sJy~eti ch~jf, že 
to zaslíbeni Božf, kterjmž z plodu života. jeho vzbuditi krále při
slíbil, vyplnilo se porodem panny, t. j. Marie. Kdo tedy slova 
u Isaiáše změňují: "Aj r mladice počne v životě" a jej synem 
Josefovým býti prohl~ujf, nechať i to zaslfbeni u Davida položené 
převrátf, v kterémž přislibil BOb, ie z plodu života jeho \'zbudl 
rob, království Kristovo. Ale nerozuměli mu, sicby se byli odvážili 
zvrátiti i toto. 

6. Že pak Isaiáš řekl: "V propasti v dole, aneb u výsosti 
vzhůru", tim znamenal, že "ten který se toupil, týž byl, který 
i vstoupil". Tfm však, že pravt: "Sám Hospodin dá znamenf", 
naznačuje to, co bylo n e očekáván o v narozen( jeho, což by 
se j inak nijakž nebylo stalo, kdyby Bdh, Pán všech věcí, Bůh sám 
nebyl to znamení dal v domě Davidově. Nebot což by b lo velikého 
a jaké znam ní ta] o by se tím, když by mI adice počala z muže 
a porodjla, což děje všem ženám rodičkám? 1) Ale poněvadJ 
nenadálého spasenf ~e mělo dostati lidem E o ž f pomocí, nenadálý 
se udál též porod panenský, an BOb dal to znamenf, ale žádný 

· člověl{ je nezpůsobil. 
7. Protož i Daniel (2, 34.) příchod jeho předvidaje, jakoby 

kámen bez rukou utržený přišel na tento svět, .(slovem totiž "bez 
rukou") naznačil, že b~ pomoci rukou lidských, t. j. těch muž6, 
kteří kamení otesávají, přišel n& tento svět, t. j. že Josef nic 
k tomu [příchodu] nepřispěl, nýbrž Maria sama spolupl'lsobila 
k spasnému řádu. Nebot tento kámen ze země moci a umíněnfm 

ožím stojí. Protož také Isaiá di (28, 16.): "Takto pravf Hospodin: 
Aj, já po]ožím v základech Siónských kámen stkvostný, vyvolený, 
hlavni, úhelný, drahý", abychom poznali, že přfchod jeho, jako 
člověka, nenf z viíle muže, nýbrž z vl'He Božf. 

s. Pro tož i ~Iojžiš totéž naobrazil (ll. Mojž. 7, 9. n.), když 
vrhl hiH na ~mi, aby oživena jsouc, všeliký klam Egyptaod, \'Zdo
rujícl spasnému řádu Božímu, zahanbila a pohltila, tak že sami 
Egypťané dotvr2ovali (t. 8, 19.), že "tu prst Boží jest. který spásu 
pOsobf lidu" a nikoliv syn Joseft\v. N bot kdyby byl syn Josefdv, 
jalc pak by měl do sebe vice nežli Šalomoun? jak vice neili 

1) Tent jedeo z hlaYnícb d6vod~ proč n~toliko katol ičtf, ale I povižli
věj6f vykladatelé protcatantáU, ač jinak u výkladu sporného il"~n se esro-

"''1 T 

vnu.v~ce, slova IaaiiUova nejen o Mesiili, ale i o panen ké mateH jcbo l'yklAdajf. 
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Jonáš (Mat. 12, 41. 42.), jak vice býti nežli David (t. 22, 4:3.), 
jsa z téhož semene zplozen a potomkem jejich? I nač by pak byl 
Petra blahoslavil z toho, .že poznal jej býti Synem Boha živého? 
(t. 16, 17.) 

9. Mimo to by pak ani králem nemohl býti, kdyby byl synem 
Josefovým, ani dědicem, podle JeremL.-íše (k. 30.). Nebot Josef 
je t patrně synem Joachima a Jochoniáše, jak i 'Matouš rod jeho 
udává (1, ll. 12.) 1

). Ale Jechoniáš i se wemi potomky svými 
s vržen jest s království, ano Jeremiáš takto prnví (22, 24. 25.) : 
"Živ jsem já, di Hospodin, byt byl Jechoniá~, syn Joachima, král 
Judska, znamenlm pečetnfm na pravici mé, i odtud odtrhnu jej 
a vydám v ruce hledajicfch duše tvé [jeho]". A opět (l v. 28. n.): 
"Potupen jest Jechoniáš jako nádoba nepotřebná, poně\radž vyvržen 
jest v zemi, ktcréž neznal. Země! slyš lovo Hospodinovo: napiš 
muže toho člověkem svrieným, poněvadž nepovstane z semene 
jeho, jenž by seděl na stolci Davidově, knížetem jsa v ~Tudsku" . 
A opět di Bůh o Joachimovi, otci jeho (t. 36, 30. 31.): nProtož 
toto prav1 Hospodin na Joaclůma, otce jeho, Jmíle Judského: 
Nebude zajisté z něho, kterýž by seděl na stolci Davidově, a mrtvola 
jeho po vržena bude na vedru dennfm a mrazu uočnfm; a poblednu 
naň a na syny jeho a uvedu na ně a na obyvatele Jerusalémské 
i na zemi Judskou všeliká zla, kteráž jsem mluvil na ně". 

Kteřf tedy praví, žeby byl z Josefa. zplozen, a v něm n dakou 
naději majf, sami se ěin1 svrženci se stolce královského, propa
dajfce kletbě a zavrženi [prohlášenému] na JechoniáAe a sirně 
jeho. Proto zajisté řečeno jest ono na Jechoniá§e, an Duch 
předvldal, co budou bludní učitelé hlásati, aby seznali, že e 
nezrodí ze em ne jeho, t. j. z Josefa, nýbrž dle zasliben( Dožíbo 
ze iivota Davidova, že vzbuzen bude král věěný, který pojlmá 
v sebe v ě e c k o, a tudiž i staré s t v o i< e nf [Adama v sebe pojaP1

) . 

10. Nebot jako neposlušnostf jednoho člověka hřích pt'stupu 
[na svět] nabyl a hříchem smrt opanovala: tak i poslušnosti j ednoho 

1) V rodokmenu Pině se jmeno Joachhna sice nevyskytá., ale za to 
dvakrite jmeoo Jcchoniá.še, a vykladatelé prá.v m nutJi YA to, f. echoniáš 
.... ll. rllzniti dlužno od Jecboniáěe v. 12., a JlrvDím l se rozum{ Joachhn, 
druhý syn J siášO.v, ot c J echoniášc. v. lrenťj podobně soude, aneb již tak 
v rukopiee svém shledal. 

2) T. '. jako praotec Adam od noha d.zruuě zptteobcn jest z hroudy 
"pánen kll", ještě ncdotlrout , n •vzclěl{l &n •• zem i'l: tak )lOt.i-ebf bylo, aby se 
i věta. Spa,itol z o poskvrněného lůna ll8.D nsk~ho ua.rodil. 
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člověka spravedlnost uvedena jsouc, !ivot přináší lidem prvé ze
mřelým. A jako prvotvor onen Adam ze země neorané a je!tě 
yumenské ("nebot nedeštil je tě Bňh, a člověk nevzdělával ještě 
zemi") (I. Mojž. 2, ó.-7.) podstatu svou měl a způsoben byl ruk o u 
Boži, t. j. Slovem Božím ("v~ecko totiž skrze ně učiněno j~t") 
(Jan 1, 3.), když vzal Hospodin hllnu země a zpllsobil člověka: . 
tak zahrnuje v sobě Adama7 jsa sám Slovo, právě přijal zrození 
opakovaného Adama z Marie, ana j~tě byla pannou. Kdyby byl 
první Adam měl člověka za otce a byl zplozen ze semene mužova, 
pak by ovšem se hodilo řici, že i druhý Adam by 1 zplozen z Josefa.. 
Když pak onen ze země vzat jest a Slovem Božim utvořen, slušelo, 
aby totéž Slovo opakujíc v sobě Adama, s nim i podobnost zplozeni 
zachovalo. Ale proč tedy nevzal Bfih op t hllny, ale způsobil to, 
aby z 1\fru.ie výt var ten učiněn byl? Aby nebyl výtvarem j in ý m 
(nežli jest člověk], aniž byl jiným [výtvarem} ten, který spasen bjii 
měJ, nýbrž aby onen opětován byl a zachována podobnost. 

Hlava XXII. 
že Iiristus opl'avdové tělo z Marie na se vzal. 

1. Bloudí tedy, kteli p1·avf, že nic nepřijal z panny, aby vy
loučili těl sno t od d dictvt a odstranili podobnost. :Nebot jestliže 
onen [Adam} m~l v)tvar svůj a podstatu ze země a rukou a. umě
lo t1 Boží, tento Jlak [Kristus] nikoliv rukou & umělosti Bofi, 
tehdy uezachoval podobnost i člověka, učiněného dle obrazu 
a podobenstv1 j e ho, a ničcmným bude se zdáti uměnf, nemajfc, 
v čem by okázalo moudrost svou. A tak by bylo .. kdyby se řeklo, 
i že zdánlivě se objevil člověkem, nejsa člověkem, i že učiněn 
je t člov kem, ale nic nepřijma od člověka. Nebot nepojal-li od 
člověka 1,odstnty tělesn , pak ani se nevU!lil, aniž jest synem člo
věka.; a nebyl-li učiněn, čim jsme my byli, nic velikého n~učinll, 
že trpěl n vytrval. My pak že zálež(me jednak z těla, ze zem~ 
vzatého, jednak z duše, od Boha vdechnuté, jedcnkaždý přizná. 
Tim tedy stalo se Slovo lložf, své dUo v sobě opakujíc; a prot.o 
e nazývá. ynem člověka a blahoslaví tiché, pon vadž oni zem( 

dědiC:'llě vládnouti budou (Mat. 5, 4.). A Pa.v 1 opo tol v U tu ke 
Galu.tdm zjevně di (4, 4. : "Poslal Důb Syua sv~ho, učiněného 
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z feny". A opět v Jistu k ŘímanO.m (1, 3. 4.): "0 synu svém pak, 
jenž mu učiněn jest z rodu Davidova podle těla, jenž p ·tdztfzen 
jest Syn Boži v moci podle Ducha posvěcení, skrze z mrtvých 
vstánf Ježfše Krista, Pána nMeho ". 

2. O tatně bylo by pak zbytečno i jeho sestoupen( v Marii. 
Nebot proč by pak by1 v ni sestoupil, kdyby nebyl z n( ničehož po
jati chtěl? A dále jesmtc nic od Marie nepřijal, pak ani knnt ze 
země pochúzej(clch nepož,val, kt rými e tělo ze země '-zaté živf; 
a pak ani postiv se čtyřidcet dní jako Mojžiš a Eli~ nelačněl, 
ano tělo náležejíciho sobě pokrmu žádalo ; avšak ani by nčeník 

jeho Jan o něm píše nebyl řekl (4, 6.): "Ježí~ pak umdlen jsa 
z cesty, posadil se"· ani David o něm ne1>ředpověděl (Ž. 68, 27.): 
nK bolesti ran mých přidali"; ani neplakal nad Lazarem; ani se 
nepotil kriipějemi krvavými (Lulc 22, 44.); ani neřekl (Mal 26, 38.): 
"Smutnáf je t d~e má" ; ani z proklaného boku nevyšla krev 
a voda (~Tan 19, 34.). To v cko zruisté jsou známky těla, ze země 
v1M:ého, kteréž v sobě zahrnul a tvor swj spasil. 

3. Protof i ukáš 3, 23.) ukazuje, fe rodokmen od naro
zení Páně až na Adama dvaasedmdesát. rodd 1

) čítá, a kone · pojiv 
se zaěátkem na um dává, že on to jest, který všecky národy od 
věku Adamova rozptýlené i veškery jazyky a pokolení lidská 
i s Adamem v sobě zahrnul. Tudíž jmenuje i Pavel (Řím. 5, 14.) 
Adama "obrazem budoucího", poněvadž všetvť\rčf lovo budoucí 
spasný řád lid kého pokolení krze Syna Božiho samo pro sebe 
ptedzpusobilo, an totiž B h přcdzpůsobil prvé člověka duševného, 
aby spasen byl od du hovného. Nebot kdy~ prvé již byl Spasitel, 
muselo se zpi\sobiti i to, co by se spasilo, aby Spasitel nebyl na 
darmo g)~ 

•J Rodd těch j t vlastně 71'), že pnk • Ir n~j jich počítá toliko 72, 
odtud jcle, fe taré památky a rukopisy některé roťly nedopatřením vypustily ; 
tak lm pr. Julius Mrický (n Eu . II . .E. 1. 7, 5.); sv. Am ro41 (lUl h . 1.) a j. 
Josefa nazývf\ji synem Heliovým, kterýi prý byl synem l\l clcbiovým vypon
ttějfce tmU~ rod Matthatilv a Levidv; někteří rnkopisové Italy (a b c e 1*) ne
majl rod Mnthathia e. Amosa ve v. 25. a rukopis D r <1 Kain na ve v. 86. 

'I} Nevímc-, zdali jsme se pravého myslu <lobrtili, vylotime.li temn6 toto 
mfsto takto: v. Pavel nazývA Adama "obrazem budouclho", druhého Adama; 
první Adam ddel v sobň c:elé pokoletú Ullské, dlužno telly, aby i druhý Adam 
j e v 110bě zahrnul, meJe toto pokolenf spasiti. Spasitel m jest Slol'o Boží, 
kter I ji.ž p rúho AdamlL styofilo ; byl-li pasitťl tímto naobro~n, muBelo se 
Slovo vtěliti a takto se státi druhým Adamrm, protiobrazem obrazu svého. 
Adam Spa.ai•el byl z::j'.,tll dclroMlej~f Adama pnrnfhQ ep~nf potřebného! 
a rozdU tcu 110 vyjadřuje výrazy dQchovny a duěo j. 
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4. A tak následovně 1) i Panna Maria pos1uěnou se shledává. 
ana di (Luk. 1, 38.): "Aj I já dívka tvá, ó Pane I sta niž mi se . 
podle slova tvého" ; a1e Eva neposlušoou, nebot neposlecbla, jsouc 
jeStě pannou. Jakož ona majíc sice mu~e, ale pannou ještě jsouc 
("byli( oba nazí" v ráji, "a nestyděli se" (I. ?vlojž. 2, 23.), po
něvadž nedávno j ouce stvořeni, neměli ponětí o plozeni dltek -
mělit prvé dospěti a potom tak se množiti g)- neposlu~nosti i sob ě 
i ,·~kerému pokolení lidskému smrt zavinila: tak i Maria, majíc 
urč ného muže, ale přec pannou jsouc, poslušností i sobě i veške· 
rému 11okoleni lid kému stala se přfčinou spásy. A proto ji zákon 
(1. Mojž. 8, 8. 17. 20. 21.), jsouci zasnoubenou muži, ačkoliv po
sava.de pannou, manželkou zove toho, který si ji zasnoubil, zna
mennje tim zpětný oběb od Marie k Evě, poněvadž by nebylo 
jinak lze uzel svázaJJý rozvázati, lečby právě kličky celé vazby 
zpět se ot.o ·iJy, tak aby jedna klička rozpoutalo. se druhou a tak 
od rozvázání dru1týcb dostalo se mzvázánf k prvnbn. I stává se 
I)řj tom, i }ln·ni zataženi druhým [nazpět) zat<>čenfm se rozvazuje, 
ale toto druhé zatočení nejpné se státi mu i 3). A proto i Pán 
tekl (Mat. 19, 3 . a 20, 16.) "že budou prvnt posledrumi a po-

" slednf pnntmi". A prorok totM naznačuj , an dt (Z. 44, 17.): 
"Mí to otců zrodili se ti synové". N ebot "p r vor o z e n c e m z m r t· 
v ý c h" tKoJ. 1, 18.) narodil se Pán, a poj ma v lůno své dávné 

1} Jako Kristus protiobra.zem Adamovým tak i Maria protiobrazem 
Eriným. 

1) Zvláštnt to náhled sv. Utec, jakoby prvormliče naši byli od Boha 
v ncdo lém věku stvoř ni a teprvé po zpáchaném hfichu úplné dos ělosti 

byli dosáhli (viz 28, 15.); nč tuším na sl o ech pfsma (1. Mojž. 1, 28.): "Ros C tet 
a rnno!tež se-~ s zaklidó. z přísna brAt.i se nesmí. 

~) v lnu temně to. krá.sn' my$lenka položena jest, jakoby byl zmnyslně 
chtěl sv. Otec &vfzel z biichu pn·oruateře Evy po~lý, ale poslu§nosti Marie 
Panny rozvaizaný i spletcn)-ro. slohem naznačiti. Je~t pak smysl toho: Jako 
~va muži sice zasn ubená., 1 ještě panna., n posluěnostf svou n rozvWtelný 

svízel celé lit. ké pokolcni znpletla Um smrti }l()(lrobila: tak i Mariap za· 
snoubena jsouc nmii, ale }lnnna, věrn u poslušoosU svi~el ten rozpoutala stala 
s pt v dkyoí li y. A J,rotož nejsouc ještě vdána, oýbd toliko zaBnonbena, dle 
zákooa "ženou" slovc. aby se to zřejm~i ukázalo, co piisohil v rný siuuek 
laric z~t na zhoubný sftntť matky .t;vy. Jak se mnohonásobn' uzel ncd' 

rozvázati, 1 ' otl poslc<lnfho·li zat.'\t.CDf za.čn š a klii:ky v.pět otáčfě jednu po 
druhé. ž se k pr\'nf do tRne§: tak s tlělo i v Bp ném řidu lidsc.vn. Utl sňatku 
Evy pro o })Oslu· n st vznl po«":lltck vAeliký svizel lidstva; 1\l&ria věrnou po
eluěnostl prvo( kli '•ku svízel o toho rozepiala, od n ho! pnk se rozpoutání 
k }:vll ~nět dostalo, hk že vatým sňatkem Marie bii('h m! škvrnóný sňatek 
Evy o a těo je t a posv ~cen. 

Ire lifrL l<l•. 18 

• 
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pmotce, zrodil je z novu v život Boží, sám stana se počátkem 
živýc~ jakož Adam se stal počátkem mrtvých. Pročež i Lukáš po
čátek rodokmenu od Pána učině k Adamovi jej svedl, tím na 
rozum dávaje, že nezrodili k životu evangelickému onino tohoto, 
ale tento ony. A tak nabyl uzel neposlušnosti Eviny svého rozvá
zání posl~nost1 Marie. Nebot co byla p utala panna Eva svou 
nevěrou, to rozvázala panna !\Iaria svou věrou. 

Hlava XXIII .. 
Vyvracnje učeni Tntianovo, .že by Adam ut>byi účasten spaseni; ne boe Kristu 

právě starého Adama vykoupil, jemu?. ·e v' iclmi pollobrune. 

1. Když t dy Pán k ztraef!né ovci přišel a hledaje stvo
rem své takové opattenf [v sobě] zahl'nouti umy lil: tnť ylo 
ovšem potřebi, aby právě toho člověka pasil, který učiněn byl 
dle obrazu n podobenstvi j bo, t. j. Adama, napln časy kletby 
jebot které propadl pro vou nepo ·Iu ·no t, 71které.ž položil Otec 
v moci svó" ( k. 1, 7. ; nebot i celé to opatř ni pasiti č1ov ka, 
dělo se dle viHe Otcovy, aby n yl přemožen Bi\h, aniž bylo sten
čeno uměni j ho. Neb f kdyby čl věk od Boha k živ tu stvo
i·ený, pozbuda toho života uštknutím svůdného hada, nebyl se na
vrátil vfce k životu, nýbrž kdyby byl celý propadl smrti: pře
mož n by byl Bůh, a byla by zloba hadova zvft~zila nad vůli Božf. 
Ale že ůh nepřemožitelný a velikomyslný j t, ukázal se v liko· 
myslným v pokáráni člověka a ve zkouš ,ni všech, jako jsme prvé 
řekli 1

); ale druhým člověkem svázal silného a rozchvátil nádob( 
jeho a zničil smrť, oživě člověka., an byl propacll smrti. Prvni za
ji té nAdob u, kterou si opanoval, byl Aclam, kt rého~ i držel pod 
moci svou, t. j. sveda ho ošemetn k pře tupku a. pod záminkou 
nesmrtelnosti uveda naň smrt. N ebot slibuje, že buuou jako bo
hové (co mu učiniti nap sto je t n možno , zpllsobil v nich smrt ; 
pročež i pravedlivč od Boha pět jat je t ten, který čl v ka jal, 
o~:;vobozen pak z pout zatraceni jest člověk, který jnt by]. 

2. T nt vak j t Adam, kdf'l pravdu řici ntůežf, prvo tvo
tený onen člov~k, o němž dle pfsma řekl Pán (I. Mojž. 1, 26.): 
"Učiňmo člověka k obrazu a podoben 'tvf svému"; my pnk jsme 

J) Viz hl. 20. 
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všiclmi z něho, a poně,'Bdž z něho j me, pr()to jsme také po něm 
jmeno zd dili. Když pak se dostává spasení člověku, má se 
do tati tomu, který nejprvé člověkem způsoben jest Jest 
zaji té velmi nerozumné ffci, ieby od toho, který nepřltele pfe
mohl, nebyl osvobozen ten, který velmi raněn byl od téhož ne· 
})řitele a prvnf v zajeti uvržen, kdyžby přede vysvobozeni byli 
synové jeho, které v témž zajeti zplodiL Aniž pak by se osvědčil 
nepřítel ten úpln přemoženým kdyby taré kořisti zfistaly u něho. 
Jako kdyby nepřátelé nad jinými zvítězili a přemožené jali a svá
zané odvedli a dlouhý čas v zajeti drželi, tak ooby u nich i dítky 
zplodili; potom pak by někdo žele těcht~ v otroctví vězfcfch, př .• 
mohl ony n pnit ly: zajisté uej dnal by spravedlivě teh<L-lž, když
by sice syny těch, kteřf v zajetí od vedeni by li, vysvobodil .z moci 
těch, k eřf byli otce jich porobili, ty to pa k, ač byli zajet( 
utrpcli, v mo ·i nepřútel ponechal. yt i pl'o ně byl obranu pod
nikl, aby za příčinou pomstěn( otc\1V synové svobody do 'li, přes 

o však nebyli nijak pominuti otcové, ktcři L ami zaj tí utrp~Ji. 

:Neníť znjisté Bňh labý ani ne. pm-vecllivý, kdyf ku pomo i při pě 
člověku, a znova jej ve svobodll jeho po tavil. 

8. Protož ihned na počtít.ku hřh'hu Adamova, jak písmo vypra
vuje, ne2loí-ečil Adamovi ale zemi pfi jeho vzděláváni, jak jed n 
ze starěích dí, že Buh přenesl kletbu na zemi, aby na člověku 

nez stc'\la. Za tre t pak přestupku svého dostalo se člověku zá· 
tmutku a práce pozemské , a aby jedl chléb v potu tváfe své 

I 

a vrátil s v zemi, z které vzat jest; tomu podobně pal{ i ženě 

zármutku a ne u:izf a kvUení a bolestí p rodnid1 a služebnosti, 
t. j. aby oužila muži svému; tak aby ani kletbou Dožl j ouce 
tíženi, neznhynuli zcela, ani ez tr tu o tanouce, Dohem nezhr

z Ji. Ale celá kl ba zastibJa svůdc jich hatla. "I i·ekl Bitb u, dí 
v 

lpi 1 o] (L Mojž. 3 14.), "k hadu: Ze jsi to učinil, zlořečený buď 
mezi v ~emi živ čichy a mezi emi zvířa; y země!" Al6 totéž praví 
i P:ín v e'•angelii (M~t. 25, 41.) k těm, kteřf stojí na levici: "Ode
jděte zloí-ečruí do ohně vě o •ho, kter · ž přich~·stal Otec mdj ďáblu 
n andl\lfim jeho", znamenaje tim, že věčný oheň nent přichystán 
hlavně človťkn, ale tomu, který svedl a ku pádu přivedl lověka; 

tomu, pravím, ktel'ý byl pnvodem odpadnuU, knižcti odpadlictví. 
a těm andělfim jeho, kteř otlpadli s nfm. A toho i právem 
dostane vš m, kteři rovněž jak oni bez pokán1 a naprav n( e 
ve kutcf h zlých trvají. 

4. Jako Kain, když mu Buh t·adil, aby u tál svého n prs
v \ho j dmín{ s bratrem, nepo lechl, uie hněvem a ziostl u minii i 

lS* 
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přemoci jej, netoliko neustAl, ale břich na bf{ch páchal, a svfij 
úmysl skutkem dokázal. Neoot co myslil, vykonal, přemohl, usmrtil 
ho, an Bůh vydal spravedlivého v moc nespravedlivého. aby se 
onen Um, co trpě~ osvědčil býti spravedlivým, ale tento tim, co 
zpáchal, objevil . se býti nespravedlivým. Ale ani takto neumfrnil 
se, aniž ustál na svém zloěinu; nýbrž otázán jsa, kde by byl bratr 
jeho, řekl (I. Mojž. 4, 9.) : "Nevím; zdaliž pak jsem strážným 
bratra svého?" zvětšiv a zmnoživ svou nepravosť odpovědí. Neboť 
jest-li hřích zabiti bratra, mnohem ho~l jest tak vzdorně a ne
uctivě odmlouvati vševědoucímu Bobu, jakoby jej mohl oklamati. 
A proto i zastíhla jej kletba samého, poněvadž hřích na sobě za ... 
piral, Boha nic se neboje, bratrovraždy nic nežele. 

5. Ale s Adamem nic takového se nedělo, ale vše na opak. 
Nebof od jiného jsa sveden záminkou nesmrtelnosti, ihned bázni 
trne a se ukrývá, njkoliv jakoby mohl Boha utéci, nýbrž stydě 

se, že přestoupě přikázan1 jeho, nehoden je ·t Bohu na oči vstou
piti a s ním rozmlouvati. Ale .,báZeň Hospodinova počátek mou
droRti" (Ž. 110, 10. a Při l. 1, 7.); poznání pak hříchu vedlo 
k pokání, kajfclm pak dává Bflh milost svou. Zástwrou zajisté 
osvědčil s'b."Utkem svou knjicnosť, listim fíkovým se pokryv, ačkoliv 
bylo mnoho jiného listi, jež by m ~ně bylo týra1o tělo jeho l). 
Avšak způsobil si mHeiitý pro svou nepo lušnosť oděv, zděšen jsa 
bázni Boží; a krotě bujnost tělesnou, když byl pro té a dětinné 
nevinnosti pozbyl a mysl svou k horšfmu obrátil, uzdou zdrželi
vosti opásal sebe i manželku svou, boje se Boha a pří hodu jeho 
čekaje, jakoby asi takto k sobě mluvil: Roucho svatosti, které 
jsem dostal od Ducha, pozbyl jsem nepo lu nosti a uznávám nynf, 
že zasluhuji takového oděvu, který ž.ádn~ lahody nedává, n},bd 
dře a pichá tělo. A ten oděv b I by ově m \idy podl'iel, 
pokořuje sebe sám, kdyby je nebyl oděl Hospodin, milosrden jsa, 
oděvem z kožl srstných misto lisU fíkového. A proto se jich 
i táže, aby vina přtd& nn !enu; a té opět se otazuje, aby 
svedla vinu ua hada ; teklat ovšem co se stalo : "Had svedl mne 

•) Poněv~dž Plioius (Hist. nat.. 1. lL c. ".) se zmiiíuj o ji tém druhu 
fíko\'ébo stromu, a.n se ratolestmi svými až na 125 kroků roztifuje . a lltavé 
lonbJ tvoří, ale velmi drso~ lisU má, dolDIÚvali se n kteří, !e takol'ého 1 isU 
užili prvorodite ruuii k zutřenJ sv~ho ~1~ po spáchaném llffchu, a soudili 
pak z toho, to vlastně fikový strom to byl, jehoz v.apovčděné ovoce jedli. ož 
o své mf" a dzo z sta\'ujem • A v k dobře z toho sout'lf sv. Otce, Y. přirozouo 
a potfebuo jest tčlesným trest.fim za spáchané btic.hy se podrobiti, abychom 
jimi milost Božf • 01\klooiJi. 
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a jedla jsem" (I. Mojž. 3, 13.). Ale hada nezeptal se, věda, že ten 
jest hlavním původcem přestoupeni, nýbrž kletbu nejpn'é uvrhl 
na něho, aby pokárán{ druhé ~~~Jo na člověka. Nebot toho ne
náviděl Bůh, kterýž svedl člověka; ale nad tím, který sveden jest, 
poznenáhla se smiloval. 

6. Pročež vyvrhl jej z ráje a daleko bo odloučil od stromn 
života; ale nikoliv jakoby mu záviděl stromu tivota, jak někwří 
mluviti se odvažuji, nýbrž smiluje se nad n1m, aby nebyl stálým 
pfestupnikcm, aniž se stal hřích, v který upadJ, nesmrtelným, a tak 
neštěSt1 Jeho nebylo nekone ným a nezbojitelným J). Omezil pak 
přestoupení jeho, uloziv mu umřfti a ta.k zastAvil břich, učiniv mu 
konec rozpadnutim se těla, jež táti se mělo v zemi, aby tak člověk 
ustana n •kdy žíti hříchu a odumra jemu, počal žíti Bobu. 

7. Proto nepřáte1ství položil mezi hadem a ženou i semenem 
jejím, tak že so v ·polně úldady strojf, když toto jednak v ne
bezpečí jest, že bude do paty uštknuto, nle jinak i mocno j st 
potříti hlavu nepřit Je; onen pnk uštknouti a u rnrtiti hledí i pře
káž ti krokfim člov ka, až p 'ijde símě předurč né k tomu, aby 
potřelo hla u jeho, kterýmž byl rozen c .~úrie, o němž prorok 
1í (Ž. 90, 13.): .,Po hadu a basilišku ·hoditi budeš a šlapati po 
lvu i draku", znamcnaj tím, že hřfch, který povstal a zmohl se 
}>t ti čl v ku a jej poleJul), zni ~en bude i s panující smrti; a lev 
ten, který po lednf čtt y na pokolení lidské svůj útok učiu1, t. j. 
antiltrist, že od něho bude potř n; a že i toho draka., toho starého 
hada, sváže podrobí moci člověka, prvé podmaněného, aby veškeru 
jeho sUu po lapal. Piemožen by1f pak Adam, když mu život odňat 
byl; protož i po přemožení nepřftele obdrlel opět života Adam; 
"nejp ledněj~i pak zničena bud · s mrť" (1. Kor. 15, 26.), která 
nejprvé člo čka o anovala. Po o vobozenf člověka te<ly " tane se, 
co psáno jest: Pohle na. jest smrt u vítězství; kde jest, smrti, 
vitězstvf tvé? kde j t, smrti, osten tvOj ?" (t. v. 54.) Ale to by 
ncby1o se mohlo sprav dlivě f1ci, kdyby n byl on n o vobozen, jejt 
prvntllo si opa.nowla. smrt. Jeh o pás a jest zajisté zničenlm smrti. 
Když tedy Pán k fh·otu vzbudil člověka, t. j. Adama, zničena 

jest smrt. 

l) Měl totiž "strom !ivota" nějakým zp sobem svQrostným zachovávati 
čloYěku dar nesmrt lnoati, kd by ve zkoušce "stromem věclěni dob~ho a zl o" 
mu uloiené Bo u věren byl zdstal. v. Otec • k, jak aleepon se zdA, pilsob í 
nesmrtelnosti stromu fivota v~bec připisuj i pro ten pfipad, ! cby člověk po 
hticbu z něho byl pofil, nebuda z rt\je vyhoštěn, a oáaledovně ncmobl ani trest 
smrti za pokánf na se vziti, w vykoupeni ae pňúčaatnitL 
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8. Lhou tedy všickni, ktetí zapirajf jeho spasenl 1), sebe sami 
stále od života vylučujíce, poněvadž nevěti, žehy nalezena byla ovce, 
která zahynula. Nen(-li pak ona nalezena, trvá ještě v 2áhubě vep 
ěkel'o pokolení Jidské. Lhář jest tedy onen, který nejprvé toto 

. učení, ba ten nerozumný a slepý blud uvť,dl, Tatian totii, ten vý
lupek věecb k.acíí1lv, jak j me ukázali; ale toto sám otl sebe vy
myslil, aby ám něco nového mimo jiné uvedl, na p ·ázdno mluvť, 
aby viry prázdné posluchače si zlskal na misb'8. si hraje a mluvě 
neustále s lova. Pavlova., ja.ko (l Kor. 15, 2..,..) : "V Adamu všickoi 
umíráme", aniž pak ví, ie "kde e rozmnožil hřích, mnohem ví 
rozmnožila se i nůlosf" (.Řím. 5, 20.). To když tl'<ly zřejmě do
kázáno jest, zastydtež se všickni stoupenci jeho, kteří se hádají 
o Adama. jakoby cosi velik 'ho ZI ·kali, kdyžby onen nebyl spasen, 
ano jim to naopak nic nepro pěje, jakož ani hadu nic neprospělo 

svedení čl o vy ka, leč že j ho čl o v kaJ pře tupníkem b}rti os v dčilo, 
když se člověk stal počátkem a poodmčtem jeho odpndlictvi2); ale 
Boha nepi''Cmoh1. Tak i k ří odporuji spaseni Adamovu nic sobě 
nepro pějf, leč to, že ami sebe činí zbloudil i a odpadlíky od 
pra,rdy a osvědčují ::iC býti zástupci hada a smrti. 

Hlava XXIV. 
Opakuje strutn ~, č1mž posud kaeirCl por.\že) i uč(, že tWtlZt: v c~tloi je t čirll. 

a. pevná pravda. 

1. Pl-obrali jsme tedy vsecky, ktei' n 'l>ruvé učeni uv;_"lll~jl 

o tvilrci a pdsobiteli našem, kterýž i tento svět učinil, nad n~jž ncot 
jiného Doba; a {Jo razili j mc důkazy svými i ty, kteří o podstatě 
Pána uašeho a o ř&du spásy od něho pro jt.>ho člověka u tanoveném 
kfivě uči; učeni tlak cirkve jsme ukázali, ja.k jest ode ~ad stílé 
a stejn trval , v ectvf majic od l)rorokúv i apoMohlv i učeníkitv, 
na poMtku za dob sti'Cdní h i na konci 3), po veškeren ~pnsný 
rád Boží a ve v ·em, co k obJaženf litlstva vykonati ráčil, jak s • 
u viře ~( obsahuje, kterouž od cfrkv přijav ·· • zachov:ivtnne, a 

l) Viz I . 28. 1. 
, Viz JV. 41, 1. 
') Rozumt1J věecko, co Bůh na počátku · fl, od tvořeni t boto světa, 

potom 10 všcc y věky ~ l'torokry konečně na konci častl skrze Kr i B ta 
Pina i apo"toly k spú.ae .n·ěta pllsobiti dčil; to .,-ko projda sv. Otec d~,·ody 

pro 'firu clrkve svaté sta no vf. 
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která vždy pdsobentm Ducha Božfho, jako skvostný poklad v dobré 
nádob i sama mládne i mladosti dodává nádobě, v které 
jest. Neboť právě tento církvi svěřený poklad jest darem B o ž f m, 
jest jako k nadchnutí tvoru jeho, aby života se mu dostalo ve 
všech jeho ódech; v tom se i zakládá spoletenstvf Kristovo, t. j. 
Duch svatý, závdavťk neporušeno ti a potvrzení víry na~í a stupně 
k povznešení se k Bohu. " ebot v církvi ustanovil Bůh apoštoly, 
proroky, učitele" (L Kor. 12, 28.) a v~kero jiné pllsobenf Ducha, 
na němž nemajt podflu, kteří neutíkají se v cirkev, nýbrž sami se 
odtrhuji od života špatným smýšlením a špatněj~lm ještě se cho~ 
raním. Nebot kde jest církev, tamti Duch Boži; a kde 

D u c h B o ž f, ta m t i c 1 r ke v i v š e li k á mil o s t; a l e Duch 
j es t p r a v d a! Pročež kteří nebudou mtti podílu na n ě m, ne· 
budou ani u p1 ou matky k životu kojeni, ani poživati jasného 
zi·idla prýštíciho se z těla Kri tova, nýbrž kopají si děrové nádrtlcy 
v jamách 2em kých (Jer. 2, 13.) a piji z kalu vodu smrdutou, uti
kajice vjry cb·kve, aby nebyli obráceni1 a zavrhujíce Ducha, aby 
nebyli poučetů. 

2. Odcizeni pak jsouce pravd~, zaslouženě se vál jí ,,.e e-
likém bludu, zm1tnjfce se jim, jin&k a jinak o též včci rozličnou 
dobou smýšlejíce a žádnébo pe,'tlého }lfesvědčenf nemajfce; rad~ji 
jsouce misb.;- v bádáni, nežli učeniky pravdy. Nejsout zajisté za
loženi na j d n é skále, nýbrl na písčině, majíce mnoho drobného 
kam nf. Protož si i smýšleji mnoho bohův, a vždy pfedstlrajf, že 
vy h l e d á v aj i (jsouf ovšem slabého zraku), ale nalezti nemohou 
nikdy. Rouhajr se zajisté Stvořiteli, tomu totiž, který jest pravý 
B h a dáva nalezli, domnivajfce e, že nad Boha j tě jiného Boha 
vynalezli, an bo jinou Plnost a jiný spasný řád. Pročež ani jim 
nesvítí světlo od Boha vycházejfcl, poněvadž zneuctili Boha a po
hnili jim, zlehčujíce ho, protož podle lá ky a ne mlrné dobroty 
lidem }JOZna.ti se dal, poznati pak nikoliv dle své veliko ti, ani dle 
své podstaty, nebof nikdo ji nezměřil nniž jí se dotekl, nýbrž proto, 
abychom věděli, že ten, který nás stvořil a zpfisobil, n dech .ži
votný nám vdechl a vým tvorstvem nits krmí1 který Sl o v em 
svým sll{ a l o u dr o st f svou pojuje věecko, že ten je t ten pravý 
Búh; oni pak toho, jehož nenf. jako ve snách si mýělejf, aby se 
zdálo, jakoby byli ve 1 i k é ho Boha vynašli, kteréhož nikomu nelze 
vozuati, žeby s pokolenim lidským obcoval nucbo o p zemské 
vč · p čoval ; Epikúrova boha tak ovšem vyn~li, kterj nni jim, 
ani jiuýau nic neudllf1 t. j. ni!ádnó prozřetelnosti nem.á. 
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Hlava XXV. 
Ukazuje, !e B(lh tfmto n>ětem dle své prozř telnosti vlAdne, dle nesmírné 

spravedlnosti své zlé trestá a dle neskonaló lásky dobrým odplácí. 

I. Prozfetelno ti pak Bůh všecko ňdt 1), protož i radu dává ; 
radu pak dávaje pii pfvá těm, kteři o své mravy pečujf. Potřeb1 

tedy je t, aby ti tvorové, o něž pečuje a jimž vládne, svého vládce 
poznávali, ti totiž, ktefí nejsou nerozumni a pni.zdni, nýbrž mají 
schopnost k poznání prozřetelnosti jeho. A tutllž i něktcřl z po
han i\ !%), kteří smyslným rozkošem méné sloužili a v pov~ry modlářské 
přiliš se uvléci nedali, byv§e prozi'-etelnosti jeho hnuti, ač slabě , 

pfe· k tornu se obtitili, že tvůr e tohoto v k remtva jmenovali 
Otcem, jenž prozřetelně o všecko pracuje a Umto našim světem 
vládn . 

2. Opět pak aby toho Otce úřadu karatel kébo a soudního 
zbavili 3), za nehodný jej Dol1a pova.žujfce a domntvaj{ce se, že 
nalezli Doba hněvu prostého a veskrze laskavého, učili, že jiný je t, 
který soudJ, jiný, který spasí, nevědouce, že tak oběma i rozum 
i spravedlnost upírají. Nebot není-li ten, který s o u ů 1, i dobrým, 
aby daroval těm, kteři toho za luhujf, a káral, kteří toho potřebuji, 

J) To již mnozí z pohanrt nzná.v li a proti Epihíli'Cll.m zastávali, jakož 
j Yýtef.n!k mezi tečnncy Cic-4!'rn d! (De n!!t·. !lem·. !. !. ; prn Roscio): - est nru~, 
t an s't'ětem vládne! - 1\'0spěchy, jichž užtvá.me, svt!tlo, j ež pattíme, vzcluch, 

kterýž dS·chAme, to vie patrně ridim~, :le BO.b nám dává a u ~tědřuj . - Tak 
staM nebyli nevěrci • b zbožectvi jest - styilime se to říci, a1 pr3.nl6 bm 
právo l - pekelný výkvět novověkébo - mudrá.ctví. 

l) Theofil Antiochijský jich zejmena ,·dik6 mnotstvf utlá á (All AutoL 
J. 2.), a pot· bi jent.m kterýkoliv pis buď starořecký nebo star řúu ký 1I u. 
abychom se o pravdě toho přesvědčiti, co sv. lreoej pravf. Vzpomfnáme zde mimo 
pr vě ["eČ(lllého Ciccróna zvlMUI okrata, Pl&Jóna Ari toteln i cel jich školy. 
Tak již pradávný zpěv orfický o Zevsn di: 

"Zeus i prvý jest, Zeus i poslooul blcskovládce; 
Zeus hlava, Ze118 i střed, tvOrc.em jest Zeus všehomíra". 

ll) lov a vioou stťžeo6bo ejsoažnějšl péče byla, aby svě<.lomf své jak 
by mohl ukonqjšil a ptí81lého odpo fdánf se za svou pronnu zbavil. Proto 
si jednak smyslU bohy tak hřiiiné, jAko byl sám, ba jeAtě ,ho di, jinak hled · 
odstraniti spravedlivého oudce a karatele, domoh•je jetlnak, že n h au i 
o ten svět a evé tvory nic nedbi (Epik(tr}, o bo ie jest ve krze d brý, který 
jako zaů<'p ný tatik syodm jm ecko romine (tak novověkj epikúrcji mus). 
Ale jinak o tom smýšleli ji~ tl'izliv( a moudH pohané, z ni hi sv. Ot sám 
•}tečného Plntóna uvádí. Viz č. ó. 
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nezjeví se soudcem ani spravedlivým ani dobrým. Dobrotivý 
pak, jsa pouze dobrotiv a nerozeznávaje, komu by dobrotu pro· 
kázati měl, vypadne i ze spravedlnosti i z dobroty a slabou e 
ukáže dobrota jeho, nespaste všech, když se to neděje s rozsouzením. 

3. Právě tedy :Markión rozlučuje Boha ve dví a nazývaje 
jednoho sice dobrým, druhého pak soudiclm, oba božské piiroze 
nosti zbavuje. Nebot tento soudíC( totiž, nenf-li i dobrým, není 
Bobem, poněvadž viib c Bohem nen( ten, který dobt'Oty postrád ; 
& opět onen, který jest dobrý, ncn(-li též soudící, totéž utrp( a po
zbude božství. Ale jak i moudrým nazývají Otce ve ket·enstva, n -
přikládaji-li mu i soudnictví? J t-li totiž moudrým, bude i zkou
matel 1 , zkoumateli pak i náleží souditi; soudu pak dosáhne se 
spravedlnosti, aby právě rozhodl; sprav luost pak vyvolává roz
sudek; ale rozsudek aby se stnl dle spravedlnosti, zakládá se n:1. 
moudt·osti. Moudrostí tedy pi-eděf tec nade všecku i lidskou 
i anděl kou moudrost, poněvadž jest i Pán i soudce i pravedliv 
i vládce nade všemi; jest zajisté i dobrým i milosl•dným i trpě
livým, a dává. . spaseni těm, kt řl pá y hodni jsou. Neschází mu 
ani spravedli vč konaná dobrota, aniž ujmy trpí moud ·ost; d<iv~í 
spasení t m, kt ré spnsiti má a odsuzllje, kteří zasluhuji od~ 
souzeni; aniž pak se pravedlnost jeho krutou osvědčuj , poněvadž 
ji př dcbázi a provází dobrota. 

4. Bfib tedy, jenž slunci svému vycházeti veli laskavě všem 
a de tl na spra.vedJiyé i nespravedlivé, ouditi bude ty, kteřf rovnou 
měr<>u dobroty jeho zniívajice, nežili podle milostného obdarování 
jeho, nýbrl v rozkoStcb a rozmařilostech e bl'odili přes všelikou 
~tědrost jeho, nad to i rouhajíce se jemu, jenž jim byl tak veliký h 
dari\v udělil. 

5. Z ožnčjšfm tčchto o věděuje se Plató, anť o témž Bohu 
vyznal, že jest i spravedlivým i dobrotivým, i vládcem a • oudcem 
všech, takto tka (Zák. 715): "Bfih zajisté (jak dávná věsť dí) 
obsahuje v sobě i počátek i konec i střed ech věcl jsouclch, 
přímo kniěf, dle přirozenosti vůkol obcbúzej e; provází pak ho vždycky 
spolu sprav dlnost, trestajíc ty, kteři zan dbá.vají zákona Božfho". 
A pak opět tvůrce a zpfi obitcle toho ve~ker nstva za dobrého 
vyhlMuje, df (Timaios p. 29.): " dobrého pak 11ikdy se nenalezá 
v ničem nižnuné závisti" 1) . Tím určuje počátkem s pňvodem 

1) Mfsto di'tlť~i~. ktťré 2ash ht~('' aby se tu cel~ pololilo; zni pak: 
"Nu~e roomc, 2R jekou pftčiuott toto vrikeren tvo p vodce jt>ho v jsoucno t 
v~edl. llyl( dobrý, pikdo pak dobrým j Perná do sebe Piktly o ničem ni-

• 
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stvořeni tohe věta dobrotivost Boží, žádnou pak nevědomosti aniž 
kterého zbloudilého ai6na, aniž plod pokle·ku, aniž matku plačíct 
a kvilíci, aniž jiného Boha nebo Otce. 

6. Sprnvedlivě pak nad nimi spláče Máti jejich, že takové 
věci V}'my lili 8 vyslídili ; věci zajisté ebe hodn • látali a elhali 
na hlavy vé: že totiž Máti jejich mimo Plérómu, t. j. mimo po
znání Boha je t - a sbor jejich 1) jest nedošlým a potvorným 
nedochůdčetem; nebot Iric nepochopila z pravdy, padla v prázdnotu. 
- prázdné totiž a temné jest učení jejich; a Hot·us nedopustil, 
aby vešla v Plérómu, - nebot Duch jich nepíijal v odpočinek. 
Otec zajisté totiž ten jejich, zploditel nevědomosti, utrpení smrti 
v nich zpu obil. Tím nic jim na cti neutrháme; ne bot oni sami 
tak pra.vt, oni tak učí, oni v tom se chlubi, tak i na Matce -vé 
zakládají, o kteréž pravi, že jest zrozena bez otce, t. j. bez Boha, 
žena z ženy, t. j. ze zmatenosti záhuba.. 

7. My pak prosíme, aby n~etrvali v jámě, kterou si sami 
vykopali, nýbrž odloučili se od takové Iatere 8 vystoupili z Pro
pasti 8 vzdálili e Prázdnoty a opustili Temnoty; aby pak pravým 
zrozením z novu se zrodili, naVl'úUcc se do clrkve Boží, aby Kristus 
zpd oben byl v nich a OIJi poznali, že tvftrce a zvi'•sobitel tohoto 
veškerenstva jest jediný pravý Buh a Pán všech věcf. 'fo želá.me 
jim, sp itelněji milujíce je, nežli oni sami sebe milovati e domní
vají. ~ aše zaji~té láska k nim, j ·ouc pravá, i est jim spasitelná, 
ač jestliže ·i přijmou. J.est totiž pfísnému léku podobna, djimajf 
vojsk~ zbytné maso z rány7 zničnjíc jejich pýchu a nadutost. 
Pročež nikdy nebudeme ae zpěčovati, podávati jim statně pomocné 
ruky. Odkládáme však mimo to, co jsme tekli, až v násled.ujfci 
knize uve ti řeči Páně, zdaliby e nám podaNlo, některé z nich 
samým učením Kristovým přesvědčiti a pi·emluviti, aby zanechaj(ce 
bludu, u. táli l'ouhati se svému tvoíiteli, jenž j t j diný Bi'lh 
a Otec Pana našeho, Je~H~e I~rista. Amen. 

iúdué ú.viati. Jsa tedy té prost, chtě), aby decko jemu co nejpodobněj!dm se 
t lo. Tuto přicinu llovstáui Sfěto. kdoby za p:&vodnf a hlavnf ud:\~1, tu n j
prav~jěf by t hn znjist udal, al poit dle uáblet\u mutfi moudrých". 

1) 11Collectio eorum", celý sbor nostík tv. 



Kniha čtvrtá. 

úvod. 
1. Posýlajfce ti, můj nej ilejš1! tuto čtvrtou knihu dUa svého, 

které jedná o objeveni a poražení křivě tak řečené vědy, dotvr
dime, jak jsme slíbili, výroky áně to, co jsme prvé řekli, abys 
i ty, jak jsi toho žádal, odevšad prostř dku skl'ze ná dosáhl k vy
vrácení vEl ch kaciiův, a je v~elijak odraziv, ncdopouětěl, aby dále 
se brali v tn·opast bludu a neutonuli v mo ~i nevědomosti ; nýbrž 
abys obrátě je do přístavu pravdy, pomohl jim k tomu, aby do
sáhli fWé spásy. 

2. Kdo je však obrátiti chce, tomu dobře jest znáti učeni 
a důkazy jejich. N bot nemiiže ncmocné léčiti, kdo nezna neduh 
nemocných. Protož ani předkové naši, ač jsouce lepši nás, nemobli 
odolati Yalentinciim, poněvadž neznali učeni jejich, jak jsme ti je 
my v prvé knize bedliv vyložili, ukúza '~ e tam spolu, že to jich 
učeni pojímá v sobě bludy kacíru všech. Pročež j ·m i v druh 
knize při v ~k r'm svém vyvráceni tyto zvlášť na očfcb měli. Nebot 
kdo těm t o odolá Jak náležl, odolá v ~ e m bludařfim; a kdo ty 
vyvrátf, vyvnítf všeliké kací" tvi. 

3. Nade všecl<O jest zaji té bezbožné jejich utt-eni, 1,oněvadž 
o pflsobiteli a tvůrci tohoto v ta~ jimž jest jediný Duh, pra v i, jakoby 
byl z poldesku aneb z nedo8tatku vyplozen. Ale rouhajt se i Pánu 
našemu, dlHíce a odlučujice Ježfše od Krista, Krista od Spa
sitele, Spasitele zase od Slova, a Slovo od Jednorozeného. A jako 
prav1, že ptsobitel sv ta z po k les k u či n ed o s tatku po tal, 
tak i učili, že Kristus a Duch svatý pro nedo s tatek vyplo
zeni jsou, i že Spasitel jťst plodem aiónův, kteff v n dostatktl 
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se octli, aby u nich nic nebylo bez porouhánf. V předešlé tedy 
knize položeno jest o tom všem učení apo§toluv [dokazují·], že 
nejenom nic takového nemyslili n kteří od počátku sami byli pozo
rovateli a služebníky Slova" (Luk. 1, 2.) pravdy, nýbri nás i na
pomínali, abychom se varovali takového učení, v duchu předvf
dajfce ty sviidn1ky [duši] sprostých. 

4. Nebot jako had Evu svedl, slibuje ji, co :im neměl: tak 
i tito lidé, pfedstirajfce většf poznáni a tajemnosti nevy lovitclné 
a slibujíce přijetí do své ta.k řečené Plérómy, pohružujf v smrť ty, 
jižto jim uvěřili, odpadlíky je činfce toho, který je tvořil. A tehd~í.ž 
sice domníval se padlý anděl, skrze had a k neposlušno ti sveda 
člověka, že mtiže býti Boha tajen ; pročež mu i Bi\b touž podobu 
i totéž pojmenoY:ini dává 1

) ; ale nynf, poněvadž j~ou časové po
slednJ, rozmáhá se zlo v lidech, činlc z nich netoliko odpadlíky, 
nýbrž i rouhače proti tvůrci svému mnohými (1klady, t. j. všemi 
řečenými kacíři~). Nebot oni ~ickni, přicházejte si odkudkoliv 
s učenfm rozličným, v jednom a· témž se srovnávají úmyslu b z
božnosti a mrtelné riny zasazují, rouhavé učení Wásajfce proti 
B o hu tvtrci a živiteli naš mu a stenčujíce s pá s u člověka 3). 

Nebot člověk jest pojenim duše a těla, způsoben dle podobenství 
Božfho a. rukama jeho učiněn, l j. skrze Syna a Ducha, }{ nimž 
i řekl (l Mojž. 1, 26.): 11Uči.J1me ělověka!" Ten óčel tedy má 
onen závi tníl{, kterýž nám nepřeje života, aby totiž od1íal lidem 
víru ve své spaseni a povzbudil je k porouhání Boha Stvořitele. 
Neboť mluvte si s vážností sebe větší ickni kaciii cokolivěk, 
všecko konečně na to vycházf, :že se rouhají tvořiteli a u·fmaji 
spásy výtvaru Božímu, kterýmž jest tělo\ pro něž Syn Boží vešket·o 
opatřeni spasné učinil, jak jsme mnohými zpusoby ukázali a najevo 
postavili, že v písmech nikdo se nenazývá Bob m, leč Otec všech 
věcí a Syn s těmi, kteří účastníky jsou synovstvf. 

1) V sv. písmě ee t. ďábel často "hadem" nazýlá. 
2) Pt\vodně avedl dábel toliko prvorodiče, nynf vAilk hfich vždy vfce 

serodiřuje; tenkráte zneužil hnda, nynf se mu vzdATajf li<ltí; tenkrAte je svedl 
toliko k oclpadlictvf, a.Je nynf kadři ďáblovo piiB(Ibeni dálo vedou, lid nej~nom 
k odpadlictví, ale i k roubáni se Bohu svádl>j fce. Cot. pak by sv. Otec řekl, 
kdyby za našeho věku lil, an se v IllnOhóm p dobi to01u, CJO praví sv. PMel 
ll. 'l'bess. 2, 7. n. • 

I) Poněvadž tklu spásy odpír&Ji, ano výtvarem Bol ím jest a pff~inou, 
i i "Slovo Cklem učin o jest". 
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Hlava I. 
že Kristus Pán neznal a učenikíun B'ÝJD nezvěstova.l leč jednoho jediného 

Boha a Otec. 

1. Když tedy pevně a nezvratně dokázáno jest, !e ani Ducb 
svatý] jiného nenazývá Bohem a Pánem, Ječ B o ha, vládce v~eho

m.fra s jeho Slovem a těmi, kteří Ducha synovství přijímají, 

t. j. ježto věřt v jednoho a pravého Boha a Krista Ježíše, Syna 
Božího; nápodobně pak le ani apoštolé sami od sebe nikoho jiného 
nejmenovali Bohem a nenazývali Pánem; tim pak méně sám Pán 
náš, an zfejmě nám veU, abychom žádného jiného nevyznávali Otcem, 
leč toho jediného Boha a jediného Otce, Jtkterýž jest v neb fch" 
(Mat. 23, .) : tfm e tedy patrně nepravými osvědčuji býti do
mněnky hlRsa.né od tAch svddných a př vrácených lžimudrcdv, ani 
pt-avi, že přirozeně i Bohem i Otcem j t ten, kterého oni vy
myslili ; světotvťirce pRk žeby přirozeně nebyl ani Bob m ani 
Otrem, nýbrž že tak jen d J e j m e na slove, poně\•ad.ž prý tvorstvu 
vládne, jak pravl ti kazitelé slov a tupičové Boha, kteíi jednak 
povrhujlce učenfm Kristovým, ale jinak sami ze sebe nepravé věci 
bádajíce, proti všelikému fádu Božimu brojf. Vždyť i pravf, !e prý 
aiónové jejich i bohy i otci i pány i také nebesy slovou s Matkou 
jich, kterou i zemi i Jerusalémem ') nazývaji i mnohá jeětě jiná 
jmena jí cMvajlce. 

2. J{dož by pak pat111ě nenablfžeJ, že kdyby byl Pán mnohé 
oree a boby byl znal, nebyl by učenikdm svým přikazoval, aby toliko 
jednoho Boha uznávali a jenom toho Otcem nazývali? Ale on spf§e 
rozeznával ty~ ktefí j ou pouz dle jmena bohové, od toho, který 
jest pravý Bii11, aby se nemý1ili v učenf jeho a jednoho d.rubým 
ne2aměnili. Kdyby pak nám přikazoval, abychom pouze jednoho 
jmenovaJi Otcem a Bohem (Jan 10, 35.), ale sám někdy jiné by 
' 'yznával býti bohy a otci týmž smyslem, pakby se zdálo, že jinak 
piikazoval učenikům , jinak sám činil. Ale tak nejedná učitel 
dobrý, nýbrž svůdnik a zá · tn(k. A tak by e dle nich i apoštolé 
shledali býti přestupnfky přikázaní, vyznávajice, že Světotvůrce 

mi(Jrg jest lluh a Pán i Otec, jakož jsme to dokázali, kdyžby 
ten nebyl jediný Bohem a Otcem. A bude jim tedy Jetfě p -

') Tfm mfof Ebiónce, kteřl se klaněli Jerua&lému. Viz I. 26, 2 . 

• 
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vodcem a učitelem přestupku, an jim ptikázal, aby jedno h o na
zývali Otcem. a [takto] uložil, aby Světotvůrce [Dómiúrga] vyzná
"Vali Otcem svým, jak jsme dokázali. 

Hlava ll. 
DovodJ ztejmými slovy i Mojžíše i jiných prorokův jimi~ sám Kristus mluvf, 
tc ten jest samojediný Bůh, stvořitel světa: kterého án blbal a Otcem svým 

nazýval. 

1. !\{ojžiš tedy opakuje celý zákon, jehož se mu od v ě to
t v ú r c e dostalo, v Deuteronomii (~2, . ) takto dí: "Pozorujte n be 
a mluviti budu; a slyš země slova z í1st m)·ch !" Opět avid pravě, 
že pomoc mu přijde od Ho podina, vece (Ž. 7, ll. a 123, 8.): 
"Pomoc má od Hospodina, jenž učinil nebe i zemi". A Isa.iá vy
znává, že od Eoha, stvotitele a v]ádce nebe i země, pocházej( řeči 
jeho takto řka (1, 2.): " ly§ nebe a u~ima pozoruj země, poně
vadž Hospodin mluvil .. A opět (42, 6.): "' oto pra'1 Hospodin 
Bdh, který učinil nebe a upevnil je, který utvrdil zemi a co na 
ni jest, jenž dává dech liclu, který jest na ní, a ducha kráčejícim 
po nf". 

2. A opět Pán náš Ježfš Kristus téh()ž vyznává Otcem sv)m 
řka (Mat. 11, 25.): "Vel bim tě, Otče! Pane, nebes i země". Ktcr '•ho 
pak chWjf ti převr~cení lžimudrci Pnndúry 1), abychom my tu l'Ozuměli 
Otcem ? Snad Eythu., kteréhož si ami vymyslili? i IA.tku jej i h? 
nebo Jednorozence? či toho boha, kterého si larki(mit nebo ostatní 
slátali (o němž pak jsm my ob frn dokázali, ž nenf Bohem ? či 
(a to jest pravda) stvořitele nebe i země ? kteréh() i proroci hlá nli, 
kterého i Kristus svým Otcem vyznává, jPjž i zákon zvilstuje, řka 
(V. Mojž. 6, 4.): "Slyš Israeli! Hospodin Hůh tvdj jed .n jest ". 

3. Že pak spisy Mojžišovy jsou slova J{ristova, s:im Kristus 
osvědčuje ~idOm, jak zaznamenal Jan v evangelii (f:i, 46. 7. : Kdy
byste byli věřili 1\lojž:išovi, v i'ili y te i mně, n b on jest psal 
o mně. Ale nevčliw-li jeho pfsm m, ani slovdm mým neuvěřlte". 

1) Vi~ U. 14. })Ozn. 4. R 2t, 2. 
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Tím ZŤ'ťjmě osvědčuje, že spisy Mojžišovy slova jeh o jsou; a kdy! 
Mojžišovy, tak bez pochyby i jiných prorokd feči jebo jsoů, jakož 
jsme dokázali. A o~t sám Pán učl (Luk. 16, 31.), ie Abrahám 
řekl boháči o všech těch, kteří byli ještě na živě: "Když nedbajf 

lojžiše a prorokův, ani kdyžby někdo z mrtvých vstal a k nim 
piišel, neuvěif jemu". 

4. Avšak nevypt·avoval nám bajku o člověku chudém a o bo: 
hatci, nýbrž p ř e cl ně dal naučení, že nikdo nemá v rozmařilosti 
žiti • aniž světským radovánkám a nestřídmým kvasům hověti 

a vým náruživostem sloužiti a .Boha nic nedbati. "Neboť byl", vece 
(t v. 19.), " člověk bohatý, jení se obláčel v šarlat a kment a li
boval si v hodech skvostných". - O takových pak i Duch [svatý] 
f~kl ústy Isai~e (5, 12. : "S citarami a bubny, harfami a p1šťa
Lami pijí víno, ale na skutky Hospodinovy nehledt a děl rukou 
j ho n pozotují". Abychom tedy v podobný trest n upadli jako 
oni, ukazuje nám án konec jejich. S po I u pak nám na rozum 
dává, že kteří poslouchají MojžEe a prorokův, věřiti budou i v toho, 
k réhož oni hl: sali, Syna Botího, kt rý z mrtvých vstal a nám 
život dává: t.1.ktéž učí, že z jedné podstaty ~ecko jest, t. Abra
hám i Moj~iš i proroci i s.1m Pán, an z mrtvých vstal, v nějž 

i mnozf věří z obi'1zky 1), kt ři totiž i Mojžiše i proroků pos1ou
chaji, zvt'stujídch příchod Syn& Bo~fho. Ale kteří jimi pohrdají, 
pravf, že ·sou jiné podstaty, auiž pak znají prvorozence z mrtvých, 
odJou~eně i my U ·e Krista, jakoby byl Zllstal bez utrpenf, a odl u
čeně toho, kte .. ý byl trpěl, Ježíše. 

5. N bot e jim nedostává od Otc , aby poznali Syna, aniž 
pak od Syna se utl znáti Otce, ač zřejmě a bez pod o benstv1 Boha. 
pt-aYého zjevuj , řka (Mat. 5, 34. 35.): " epřisahejte nikterak, 
ani skrze nebe, nebot triin Božf j st; ani skrze zen1i, n bo jest 
podnož1m nohou jeho· ani skrze Jerusalém, neb jest město veli
k ho krále" . Tot patrně o Stvořiteli světa řečeno jest, jakož 
i Jesaiáš praví ( 6, 1.): "Nebe j st stoll má, země podnožf 
nohou mý •h". A mimo toho neni Boha nižádného ; sicby od Pána 
nebyl nazván ani Bohem ani velikj'ID lu-álem ; neboť to [takové 
pojmenování] nedopoušt( žádného pi-irovnánt ani stupňovánf. Ne ot 
kdo nad sebou vyMiho má a pod moci jiného jest, nem6te slouti 
ani Bohem, ani velikým králem. 

J) Že se po eesll\nf Ducha ~T. Židti na tisf e ke Kri tu 'brátilo, do
llvědčují k. npo t. En t•Liu (H. K IV, .) jm nuje Jl a tn á c t po sobě nAsle
dt\)ícl~h l.liskuptl J cru.sal '•mských veskrz z zidov tvn pocbt.zejfcích, kteřií viru 
T l{rlst.a rozšiřovali co n<'jBnažu•\ji. 
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6. Aniž pak směji říci, žeby to bylo i r o ni c k y 1) řečeno, 
když sama ta slova je př svědčují [o tom], že o p r a v do v ě ře

čena jsou. Neboť kdo mluvil, byl pouhá pravda, a právem si bájil 
dům svOj, vyháněje z něho peněžnlky, kteří kupovali a. prodávali 2), 

řka jim (Mat .. 21, 13.): "Psánot jest: dům ml\j dům modlitby slouti 
bude· ale vy učinili jste jej peleši lotrovskou!" I jakou příčinu 
měl tak činiti a domu vébo bájiti, jiného-li Boha zvěstoval? jedině, 
aby je osvědčil, ~e jsou přestupníci zákona Otcova. Nebot nevinil 
ani domu , ani nekáral zákona, kteréhož přišel naplnit· nýbrž 
trestal ty, kteří nedobře už i v a.l i domu a přestupovali zákon jeho. 
A proto i zákonnJci a fariseové, kteří od počátku zákona byli po
čali nedbati Boha, nepřijali ani S 1 o v a jeho, t. j. neuvěřili v Krista., 
jak o nich lsaiáš dl (1, 23.): "Knížata tvá neposlušná, tovaryši 
zlodějů, milujid dary, dychtivá po úphttech; sirotkum nesoudf 
a pře vdov nic nedbajt". A podobně i J eremiáš praví (4, 22.): 
"Kteří vládnou lidem mým, neznají mne; jsout synové nesmyslní 
a nerozumnf; moudří jsou k činění zlého, nle dobře činiti neumějí". 

7. Ale kteříkoliv se báli B.oha a pečlivi byli zákona jeho, 
sami spěchali ke Kristu a spaseni byli všickni: uJděte f" tak za
jisté ,·eH učenikiim (Mat. 1 , 6.), "k ovclm domu Israelského, 
kteréž zahynuly u. A když Pán u Samaritán"Ov p1·odlel po dva dni, 
čteme (Jan 4, 41. 42.), "že mnohem více jich uvěřilo v něho pro 
jeho řeči" , u že řekli k ženě: "Již nevěříme pro tvou i-eč, nebot 
sami jsme slyšeli a víme, že tento jest opravdově Spasitel světa". 
A Pavel di (Řím. ll, 26.) : ."A tak ve~ eren Israel spasen bude". 
Ale i zákon nazývá (Gal. 3, 24.) pěstounem našim k JežíM Kristu. 
Nechat tedy nepřipisují ne,•ěry některých zákonu; n bot zákon 
nebránil jim uvěřiti v Syna Božfho, ale i povzbuzoval je k tomu 
řka, že nebudou jinalc lidé uzdraveni od starého u tknuti bnda, 
leč uvěří-li v toho , který v podob jsa hříšného těla. na dřevě 
umučeni od země jsa vyzdvižen, w ko k sobě t.áhne a. oživuje 
mrtvé 3). 

1) T. j. olldobu~, jinotujitclu • s pHznakem .zp sobilosti, aby někdo 
se klllDlaJ. 

7
} Narážka na Gnostiky; jako pent:iníci pi·emý~lejf o novém výd~lku, 

tak Gnostikově o , ·ynalw.enf nové nauky. 
') Na mysli má '· Otec JV. Moji. 21, 8.: " dělej h&da měděného 

a vyr.dvihni jej na znamenf; lcdo jsa uštknut, JlOhlt·tlue nnň, živ ude". - Ze 
pak to poukazuje k uki'ilovao~mu Kristu Pánu, n lze pochybovati, nn sám dí 
(Jan 3, 14-.): "Jako Mo·ir vyvfil b da. Illl }JOuAti, tak rous( ' "yzdvjlen b ·ti S)'n 
človčkn; eby !á.doý, kdo v ff v n~J, ne.v.nl1ynul, ~lc mčl tJvot vě •ný". 
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Hlava 111. 
Ocl}JOVidá na zchytralý dnvod bludařa., jakoby ·Bfih těž pominouti musel, kdyz 

nebe j zeruě, tr n a podnoží j eh(l pominou. · 

Pončvadž pak ·zlomyslně praví: Když jest nebe trůnem 
Božím a země podnožím jeho, a řečeno je ~ že ttebe i země po· 
minou: tuf pominou-Ji tyto, nelze, aby i ten Búh, který na nich 
sedí, nepominul, a tal'" již nebyl Bohem nnd všecky věci: neroz
umčjf, co to je t: "..: eb jest triln m a zem podnožím". Ba n vědi, 
co jest Billi, nýbrž domnívají se .že jako člověk sedí, obsažen jsa, 
1ůkoliv pak ž by obsahoval o n. Ale i pominuti nebe a země 
nepochopuj{ 1); Pavel však rozuměl tomu řka (L Kor. 7, 31): 

Pomíjí z p fi sob a tohoto světa" . Mimo to řeší i David otázku 
jejich. Ncboť uč1, byt i způ oba tohoto světa pominula, že neto
liko B b potrvú, ale i služebníci jeho, fka ve stém a prvním žalmu 
svém takto (v. 26. n.): "Na poč.itku ty jsi zemi založil, Hospo· 
di ne, a díla rukou tvých jsou nebesa; on a t pominou, ale ty · 
z staneš, a šecko. jako roucho zvetš j( a jako odčv změníš je 
a změn na budou. Ale ty tentýž j i a leta tvá uikdy nepř stanou. 

ynové služebntkfi tvý h bydleti budou a pokol nt jich potnrtt na 
věky" ; čfmž a trn dokazuje, ro pomine, a kdo po trvá: Bůh se 
s1užebuíky vými. A l saiáš df podobně tomu (51, 6.). "Pozdvihněte 
oči sv' ch k nebi a pozorujte z mi v dole; pončvadž nebe jako 
d 'm upevněno jest ll), z mě pak jako roucho zv t.~í; obyvat lé pak 
na ni umrou, jako ona. Ale spas nf moje na věky bude, a spra
vedlnost má nczabyn " 

1
) o Páu a ap · M o pominutí nelJ a země prnvi, nelz ot.abova•i 

nn. úpluů znič<!oi a zhlazcní jich, nle n zázračn í proměnění v krAsněj~C, skvě

lejtil, dle slov sv. Ptw!a niio uvedených. 'lil>tlji·H sv. opoi.tol l 'ctr ll. 3, 
12. 13.) a Jan (Zj v. 21, 1.) n vú l.Je a novou ?. mi, rozuměti j est tím o no· 
vcnt"~ ~ osln.v né i ncl> i zcmt~. 

,) Co~ tt~im ironicl\y })0\-ě(tiO() jť t; mf"t() .,rorlum sicut fnmnt con-
1irmatum e t 41 má Vn lg.: ;, o lom icnt fumu Jiquť~ t," 

19 

• 



290 IV. kn. 4, 1. 2. Trvání Jerus&lém& bylo z nile Boží dočasné. 

Hlava IV. 
že zřícením Jeru léma, "města velikého králQ", slé.n a moc Ho podinova 

~dně ujmy nevz&la; ono se stalo dle moudrého řízeni Bo.žfho. 

1. Ale jt$tě o Jerusalému a domu Hospodinov 1} odvažují 
se ftci, že kdyby prý byl "městem velikého krále" (Mat. 5, 35. 

v 

dle Z. 47, 3.), nebyl by opu~těn. Ale to jest tak, jako kdyby 
někdo řekl: Kdyby bylo stéblo stvoř ním Božfm, niklly by nebylo 
zbaveno zrní; anebo: kdyby proutí viničné pocházelo od Boha, 
nikdy by nebylo, jsouc bez hroznfl, pol-ezáno. Ale jako tyto \'ěci 
nejsou hlavn • způsob ny 11ro sebe samy, nýbrž pro ro toucí na 
nich obili a ovoce, po jehož pak dozráni a sebrimi opuštěno bývá 
a odstraněno, co neslouž( dále k plození užitku: tAk se stalo 
i s Jen.ISalémem, který nesl na sobě jho služebnosti (v němž 
i skrocen jest člověk, který se prvé Bohu nepodrobil, když pano
vala smrt, a skrocen jsa., schopen e stal svobody), když plod 
svobody se objevil a vzrostl a požat a v stodolu schován byl, 
i plodná zrna z něho vzata a po celém světě rozseta byla, jakož 
Isa.Uíš di (27, 6.): "Syni Jakobovi vzrostou a Israel vzkvete a na
plněna bude v~škera země emenem jeho". Neboť když simě jeho!!) 
po celé zemi rozseto bylo, právem op~n jest a odstraněn, ač 
druhdy byl šťastně plodný (nebot z něho zplozen jest i Krh;tus 
dle těla i a po "tolé), nyni pak nic neprospfvá k plozeni. Nebot 
cokoliv má časem počátek, musf nutně miti ča cm i konec. 

2. Když tR.dy zákon s Mojži em vzal počátek, následně s Janem 
se skončil. K doplněni jeho pruel l{ristus, a proto hy li u nich 
"zákon a proroci do Jana" (Luk. 16, .). A tak i Jerusalém počna 
s Davidem 3) do~l svého konce; i ustanoveni zákona vzalo nutně 
svllj konec se zjevením zákona nového. Věecko zajisté koná Btlh 

') Lat. překlad má: "De Domino", což snad omylem poloteno mfsto 
"de domo Donůni", jak jsme přeložili. 

1
) T. lsmela; v lat. překladu ncn( toho zlljmena. 

1
) Tomu lze rozuměti jenom tak, le od věku D&vida kr~e byl hlavou 

země a stálým i sídlem kr&Jov k)~m i středem bohoBlu!by. Zalof.en.í toho města 
ubihA ' doby pradávné ; n boe ji! Melchisedech jmenuje se krilem olymským, 

proto s mu i zalo.zenf toho města připisuje. Potom přdlo v drteni Jebu
sitCl, na kterých je vydobyl Davicl a tu brad královský Sión, B)'D po.k jeho 
Šalomoun nádherný chrám. vysta~l. Ostatní pifběhy Jerusaléma, toho drubdy 
"sntého odpočinku, ava&ého přibytku HOSpodinova", vypra't'Uji dějiny • 

• 
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dle mfry a řádu, a bez míry nic není u něho, poněvadž nic není 
ani bez pootu 1). A pravdu má ten, který řekl, že i nesmimý Otec 
směřen jest v Synu; nebof mira Otcova jest Syn, poněvadJ jej 
i chápe. Ale že vl:ída onoho (Jerusaléma] pouze dočasná byla, di 
Isaiáš (1, 8.): "ZOstavenn bude dcera Siónská jako budka na vinici 
a jako hlidka na okurčišti". A kdy pak ty bývají opuštěny? Zdáli 
pak to nebývá po sbírce, když ponecháno bývá pouhé listí, které 
již roditi nerni'1že? 

3. A což mluvíme o Jerusalému, když i "způsoba tohoto 
všebomJra" pojíti musí g) , až přijde čas zkázy jeho, aby obiU se
bráno bylo do stodoly, pleví vSak zůstavilo se ke spá1eof. "Nebot 
den Hospodindv jako pec rozoicená; i budou strništěm všickni 
hříšnici, kteři páši nepravosti a pálí je den příští" (~lal. 4, 1. ). 
Kdo~ však jest ten Hospodin, kterýž takový den uvádf, to zvěstuje 
Jan Křtitel řka o Kristu (Mat 3, ll. n. a Luk. 3, 16. n.): "Oot 
vás kftlti bude uchem svatým a ohněm, maje v~ječku ' ' ruce své 
k ''Yčištěnf humna svého; a ~enici shromátd( do stodoly své, ale 
plevi p~Hiti bude ohněm neuhasitelným". Nebot neni jiný, který 
dělá [v jbou] pšenici, a jiný, ktetj pleví, ale jeden a tentýž, kte
rýž j i rozsuzuje, t. j. odděluje od sebe. Avšak pšenice a plevi 
j ouce věci bezživotné a bezrozumné, pfirozeně takovými učiněny 
jsou ; ale člověk rozumný a dle toho podoben Bohu, svobodné vdl e 
jsa učiněn a sám sebou vládna, sám jest si příčinou, ~e někdy 
pšenici, někdy plevfm bývá. Pročež i spravedlivě odsouzen bude, 
poněvadž jsa rozumem nadán, pravého rozumu pozbyl, a neroz· 
umně živ jsa, spraved~osti Boží se J>rotivil, všelikému pozem
skému duchu se vzdávaje, i všelikým náruživostem otroče, jakož 
prorok d{ (Ž. 48, 13.): "Člověk, ač ve cti byl, nechápal toho ; 
přirovnal se hovadum nemoudrým a podoben učiněn jest jim". 

'} Dlť. 1\f udr. 1 , 21. 
' ) V a. kn. Rc(ognitionum čili o shledání (viz ~il, apisy sv. Otcfiv 

apoíitol. str. 16.) u•ádi se sv. Klementem krAsná o tom rn)'~lenka sv. Petra, 
an prý takto pověd 'I: "Nevyhnutelnó jest, aby skořepina v-_ječn(, byt sebe 
kr!sněji utvořena a ozdob('nt. se zd la, zrušena byla, mll-li se z n1 ptáče 
vylílmouti; tak i podoba tohoto světa poj'ti musí, aby ee nám blafenosf onoho 
nebeského kréloVlltd z.~astkT~la". 
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Hlava V. 
či dál~, jak svrchu v bl. 2. počaJ, že zákon & pr"ro i jednoho Doba blAsají, 

jl'ji Kri tus Otcem s~ým vyznává a který · týmž lovem svým zjevil lidem 
v zákoně i tar ·m i novém. 

1. Jeden tedy a tťntýf. jE'st Bi'lh, kterýž vijí nebesa jako 
.... 

knihu (I~. 34, 4.) a obnovuje tvář zem~ (Z. 103, 30.), který do-
časné v ci učinil pro člověka, aby jimi k dozr:iní llospěl a tóžll 
nesmrtelnosti, a věčné dnry přid:h·á k tomu cllc v· dobroty, "aby 
ukázal udoucím ča ům nevyslovit lné bohat tYi milosti své" (Efes. 
2, 7.) kterýž zvěstován jest zákonem i proroky, kteréhož Kri tns 
Otcem ~vým vyznal. A ten sám je ... t TvQr em a ten ám Ei'th nalle 
všecky vť i, jak I aiá-: dí (43, 1 . n.): "J:t jsem !':V dek dí Ho
spodin Ob, a lužebník můj, kteréhož j. em V)V01i1, aby te poznali 
a \rěřiJi, a porozuměli, že já j em. Přede mnou n hylo ž:í(ln ho ji
ného Boha a po mně ž;\dného nebude. Já j em 'h n nenf mimo 
mne pasitele. Já zvěstoval jsem a spasil jsem''. A opět (41 , 4.): 
"Já jsem BQh první, a nad budoncnosf já jscmct. A tak nepra í 
ani rozdíJuým smyslem :mi chlubně ani py~ně; nýbrž pon vadž 
nebylo lze b z noha poznati Boha, proto krzc lovo své u -;i lidi 
znáti Boha. T~m trnly, kt ti to nevědí a protož i se domnívají, že 
ji-ného vynalezli Otce, pr~vě řfci lze: "Bloudíte, neznajíce písem 
ani moci Boží" ( fat 221 29.). 

2. P:ín zajisté a mistr n~š v t ~ rozmluvť, kterou mN se a
duceji, ani pmvili. ie n nf z mrtvých "táni a pL·oto ohn rou
bali a zákon zlehčovali, dokázal, i že z rnrh'ých vst: ni jest, i Boha 
zjevil, řka jim (t. a ''· 31.): "Bloudfte, neznajíc pí m ani moci 
Božf. O vzkřtšcnl pak z mrtvých ne etli jst , co je t pově<líno od 
Bona, un di: .Já jsem Bfih Abl'ahnmftv, ISJjkův a Jakobftv", a pak 
llokládn (v. 32.): "Nenít l h mrtvých, ale živých"; n bot jemu vši kni 
živi jsou. Tím znjisté na jevo dal, že ten, lderý Je loj žmovi mluvil 
z kefe a zj vil se býti Dohem otcův, jest Rt h živých. Ktlož pak 
mUže býti Bob m živých, leč který "cst Blíh, nnd nimi nen1 žá<l~ 
ného jinél1o Bolan? Toho zvěstoval Daniel prorok, když mn ř kl 

yrus, král pct ký (Dan. 14, 3. 4.): "Proč ty se n kliJ ní'\ lovi ?" 
odpovfdnj : "Protože nccUm model rukou mlělaných, ale Boha ži
v 'ho, kte ýž ustanovil n "be i zemi n m:t moc nade vším t lem". 
A opět t kl (t. ''· 24.): "Ho (IO(linu Bohu svťmu klnnčti bmlu, 
JIOnčvadž ten jest Dňh živý". Kter 'mu se tedy '(lroro i klnn li, 

I 
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jakožto Bohu živému, t e 1:1 t jest Bůh lh ~ch a S 1 o v o jeho, které 
i mluvilo k Mojžíšovi n káralo aduceje, které i z mrtvých vstánf 
nám darem dalo; obé ukazujíc slepým i vzkříšen( i Boha. Když 
zajisté llllh neoí BOb mrtvých~ ale živých a tentýž sluje i Bohem 
otcuv zesnulých: i tito beze vší pochyby žij o u u Doba a nepřešli 

v nivec, jsouce syny vzki'išení. Tfm vzkřfšenfm pak jest sám Pán 
náš jakož i prayf (Jhn ll, ó5.): "Já jsem ,·zk-řišení a život". 
A otco,·é jsou jeho syny, neboť řekl lll"'rok (Ž. 44:, 17.} : "Mlsto 
otcův učinčni jsou ti synové tvoji". ám tedy rri tus Otcem jest 
Bůh živých, }{terýž mluvil Mojžišovi a který se zjevil otdim. 

3. A témuž uče r kl Žitliim (Jan , 56.): "Abrahám ot c váš 
rado\'úl se, aby vidčl den mfij; i ,·i děJ a radoval se u. A jak to ? 
"ll v " i'· i 1 f Abrahám Bohu a počt no jest mu to za spmvedlnos " 
(fHm. 4, 3. dle I. l\Iojž. 15, 6.); pi-edně totiž, že ten sám tvoíitel 
nebe i země jediný jest Bůh; potom }lak že rozmnožl potomky 
jeho jako hvezdy nebe ké, t. j. dle slov Pavlových (Fil. 2, 15.) 
"jako svčtla nebes1cá ,.e světě". Pnh· "m tedy opustil veškero S\'é 

11říbuzen ho t>Ozemsl\é a šel za loYem Božím, se Slovem se stěhuje, 
aby e loYem obcovnl. 

4. tn'llveclli\'ě pak i apoštolé, j souce potomci Abraltámovi 
otm tiH I dičky i tc a mís1 dova1i lova Božího· n tak sprave
dlivě i ll!}\ majíce touž viru jnko Abraluhu, béřeme křiž na sebt, 
jalw Isák dříri n. následujeme ho. Y Abrahámovi se totiž člověk 

předbčžu naučil a t•řivyknul lova Jiožího n: sledovati. Ncbof 
Abrahám podle viry SYé následuje lJříknzu lovu. Bož1ho, ochotoě 

5Jil3. svého j dnorozenébo a t•í-emilého Bohu ,, občt vzdal, aby 
i Búh pro veškero rokolenť jeho dáti r:1čil vlastního svého milo
vaného a jednorozeného yna v obět na ' ·koupení oaše. 

5. J tedy })fOl·okem Abrahám a idn v duchu den pflšti 
áně a s1msný Hd jeho utq1ciú, ktcrýmž jak on tak i všickni, 

jižto Bohu nv~řl, jak on byl uv řil, pasení dojiti mají, rado,·al 
se velmi. cbyl tedy nezruím Pán Abrahámovi, nJ si .Mda.l, aby 
vidčl den jeho, aJe ani Otec Páně; nebof poznal ho od lo\·a Páně 
n uvěřil v něbo; llročež i počteno mu to k spravedlnosti od Pána. 
N ot 'Vira v lloha vrchovaného osprav dlfluje človl>ka 1), a pro tož 

1) Žeby tak sv. Otec o pouhé mrtvé \iře pra,·iJ, odp rovalo by tak 
hojným jeh vyjMřcnlm, kdež o víře láskou ožh·cn~ Juluví, jak lz ()Oznati 
z bl. llřfmo ná lt~d., jakož i mnohonásobně a básn~ dobrym skutkíhn p • 

• sluěnosti, ll\ \ly t. I•· })Ovzbuzuj , dl pravého a rázu ho alo svého (G, 5.) : 
Yl v řiti \' !Joha jest plniti Vlili jeho". VMyr i urahám netoliko v Boha vňřil, 
ale i poslu9eo ho byl ve všem, ho&ov jea jediného 8)·n1 učho i oběto~·ati I 
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i pověděl (I. Mojž. 14:, 22.): "Zdvihnouti chci ruku svou k Ho
spodinu nejvyššímu, kterýž vládne nebem i zemí". Ale to všecko 
cbtějf zvrátiti bludaři oni, a to pro jedno slovo, jemuž ani nepo
rozum~li. 

• 

Hlava Vl. 
Yykládá slova Páně: ". ikdo nezná. Otce, leč Syn", a dokazuje: že ~yn od 

prad· voa Otce ~ Otec Syna světu ~věstoval. 

1. Ncbot Pán poučuje učeniky, :že On j t Slovo, kter · zje
vuje Otce, a káraje Židy, domnívajfcí se, že mají Boha, at za
vrhovali Slovo jeho, kterýmž se Bi'th ku poznání dává, í-ekl (Mat. 
1 , 27. Luk. 1 , 2:--.): "Nikdo qezuá Syna, jedinč Otec, aniž Otce 
kdo znú, jedině Syn, a komuž bude chtiti Syn zjeviti". T!lk klnde 
i Matouš i Luků , podobně i Marek totéž; neb Jnn opominul místa 
toho 1

). Ale ti lidé, chtějíce býti moudř<-jšimi 3po:o: tol v takto pl šou: 
"Nikdo ne p o ~ n a l j es t tce, leč yn, aniž yna kdo poznal leČ 
Otec. a konm chtěl yn zjeviti", a vy klúdají to, jalw by pravý Bůh 
nebyl poznán od nikoho pí-ed pi'íštim P~ína na · ho; a jakoby ten 
Bůh, kterého hlásali proroci, nebyl Otcem Krista Pnna. 

2. Počal-li pak Kristus t prvn být i, když i jako člověk na 
svět přišel, a tcprva-Ji od doby císaře Tiberia. si vzpomněl Otec 
pečovati o lidstvo, a dokázáno-li jest, že Slovo jeho nebylo vžclycky 
u svého tvorstva; pak nebylo ani tehdáž nijak potřeb! jiného Boha 
hlá~ati, oýbri po přfčinách takové jeho nepečlivosti a ned alosti 
pátrati. Nebot nijaké zkoumání nemá býti takové a tak se vzmoci, 
aby i Boha měnilo a víru naši v Stvořitele veškerenstva (an nás 
vým tvo tvem íivl) ničilo. Jakož za.ji té v rou vou Syna se 

držíme, ~'lk i k Otci pevnou a nezvrntnou lásku chovati máme. 
I krasně di .Justin ve spisu svém proti .MR.rkiónovi ~): "Ani !>:inu 

J) Jova. ta. i u Marka s nenalez(\jf. 
~ Ze pisn toho Z&<'hova.lo se nám toliko místo, j ž zd v. Otec uYá.di 

n o nčnd i Euscbius (ll. E. lY. 26, 9.) se zmiimje, pHtAěejc jiné j štň mfsto 
z l11Btina podle lrcnea (V. 2ti, 2.), kteréi snad ~ téhož spisu proti Markiónovl 
vzato jest, jak 8)'. J cronym (de vir. m. c. 23.) výalovně dí. .h' oiná též, že 
tcoto spis proti M: rkióoovi byl toliko častí ob írn~j fho spisu ~'#':'IX)1Jr~ x.rt2 .. 
~«6w•; o;w·; ~wtt.•,·w;vi"w·; a\ptGEwv, j~jž sám - ptvnf iivÓ Obraně (c. 26.) 
pfjponún•. 
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bych nebyl uvěřil, kdyby byl jiného Boha zvěstovaJ mimo stvořitele 
a pflsobitele i živitele n!Weho. Ale když od toho jediného Boha, 
který i tento svět učinil i nás stvořil i věecko udržuje a ndi1 je
dnorozený Syn přišel k nám, swj výtvar v sobě opakuje, tut pevná 
jest víra má v něho a nezYratná láska k Otci ; obé pak nám 
dává Bdh" 1). 

3. Aniž pak může kdo poznati Otce leč Slovem Božím, t. j. 
leč Syn to zjev!; aniž pak Syna, leč jest tak Otci libo. Ale co Otci 
se lfbf, vykonává Syn ; nebot Otec posýlá, poslán pak jest Syn a 
přicluízf. A Otce nám neviditelného a nepocbopitelného poznává 
samo jeho Slovo a to n á m jej vyslovuje, ač je t nevyslovitelný; 
a opět Slovo sv· zná je<liný Otec; a že obé tak jest, zjevně učil 
Pán. A tak tedy objevuje Syn poznání Otce s,·ým zjeven'm. Nebot 
poznáni Otce jť'st zjeveni Syna; ne bot ~ecko se zjevuje Slovem. 
Abychom tedy poznali, že Syn, který přišel, ten jest, který ku po
znám Otce ptiv~ldi ty, ježto věří v něho, proto i•ekl učenikňm: 

"Nikdo nezná Otce, jedině Syn, aniž Syna kdo zná leě Otec a 
ktet·'mkoliv yn jeví" , dávaje poznati i sebe i Otce, jak jest, 
abychom žádného jiného Otce nepřijímali, jedině t{)ho, kterého 
zjevuje Syn.l 

4. Ale ten jest Stvořitel nebe i země, jak dostatečně z řeči 
jeho se jeví ; nikoliv pak ten od Markióna nebo V alentfna nebo 

"' & ilida nebo l(arpokrata nebo imóna anebo jiných křivě tak 
zvaných Vi!dct\v [Gno tikfiv] vymyěl ý nepravý Otec. Nebot .žádný 
z uich neuyl Synem Božlm, ale Kristus Ježiš, Pán náš, proti kte
rémuž oni odporné uč nf zavádějí, odvažujice e neznámého Boha 
zjevovati. Ale nerozumějí si sami ; neboť jak je t n zni m, když 
o n i ho znají? nebo cokoli a byt jen od několika se poznává, neni 
již neznámo. Avšak nepravil Pán, žeby naprosto nemožno bylo 
poznati Otce a Syna; sicby by1o zbytečno příštt jeho. Nebot nač 
by byl sem pfi el? či sood aby nám pověděl: Ne nažte se hledati 
Boha, nelz ho poznati a nenaleznetc ho, jakož i V alentínci 
lhou, že Kristus řekl k jich aiónilln tz). Avšak tot jest zaji té ne
moudro. t. Ale učil Pán, že nikdo 11oznati nemůže Boha, Ječ Bůh 
jej poučf, t. j. bez Boha nelze Boha poznati; a v k práv to, aby 

iih poznán byl, jest vruc Otcova; poznávají pak ho věickni, kte
rýmž ho zjeví Syn. 

1) N~isto, zdali jťn prmi či obě tyto věty z onoho spisu Juttinova 
pocb!zejf. 

1
) Srovo. I. 2, ó. 
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5. A na to zjevil Otec Syna, aby se skrze něho ukázal všem, 
i aby ty spravedlivce, jižto věří v něho, v neporušitelnost a věčný 
odpočinek pojal (neboe vHiti v něho jest činiti vtm jeho ; ale 
'ty, jižto nevěří a proto utíkají světla jeho, spravedlivě uzavře 
v temnostech, kteréž sami si zvolili. 'rak se tedy všem zjevil 
Otec, všem lovo své viditelným učiniv; a opět Slovo všem uka
zovalo Otce i Syna, jsouc spatřeno ode všech; a protož i je t 
spravedlivý soud Božl nade všemi, kteří sice rovněž vid~Ji, ale 
IOYUM neuvěřili. 

6. Nebof skutečně samým tvorstvem zjevuje lovo tvořitel e 
Boha l), a světem Hospodina světostrujce, a výtvarem toho umělce 

• který jej utvořil, a Synem Otce, který zpl dil yna; a toto sice 
v~ickni rovněž p t' a vf, ale ne všickni rovnčž tak v ff. A IJ dobn 
i zákonem a proroky zvěstovalo Slovo i samo sebe i Otce; a celý 
národ revnt~ž lyšel, ale ne všickni rovněž tak uvěiili. A amým 

lovem i viilitclným i dotknutplným zjevoval se Otec, nčko1iv mu 
věickni rovn~.ž nevěíili, alo všickni atiili v ynu Otce; nebot co 
neviditelno na ynu, jest Otec, n co ' 'iditelno na. Ot ·i, j ·t yn. 
Protož jej všickni př1tomna. Kristem oslovovali a llohelll jm no~ali. 
Ale i ďáblové vidouce Syna, o lal i (Mar. 1, 24.): ttZnáme tě, kdo 
jsi, Svatý Dožil" a dllbel pokušitel, spatřiv ho, i·ckl (~lat. 4 3.): 
"Jsi-li yn Boží", poněvadž všickni ovšem Otce i Syna llatiili 
a tak oslovovali1 ale nevěřili "·ickni. 

7. Pottebf znjisté bylo, aby pravdě se dostalo dosvědčení ode 
všech, i aby soud se stal k spáse věíicfch a kletbě nevěřících, aby 
všickni spravedlivě rozsouzeni byli a vira v Otce i Syna ode všech 
osvědčena, t. j. potvrzena. byla, SYědectvf maj(c ode v ~ e h i domá
cích, jelikoz jsou i přátelé, i od cizfch q), ač jsou i nepřútelé. Ten 
je t totiž pra,·ý a nepopfmtelný důkaz, kterému se i od sam -;ch 

•) Znamcnit ~ 2ajisté místo, fe z trorstva lze poznati Boha, jakoby řekl: 
Tvorstvo hlásá. tvUI'ce Boha, sv~t k svému pfisobiteli ukll.7.nje, dílo svého 
umělce jeví, Syn svi!ho Otce. Viz 1Yioudr. 18, 5. a fum. 1, 20. 

2) Ncmfni Um názvem ty z pobanft, kteří v Krista uvčti.Ji, al k'eři, 
at z Židtlv at z pohanuv jeoucc, slyiicli jeho učeni a vidt:•li j oho zázraky, 
a z toho na jeho božaký pdvoo soudili, Měak přes to neuvť.Hli. Takovým byl 
Josef ~1avi v, an o Kristu w.kto prari (Autt. rvrn. a, 8.): ,.D •l t pnk Ježli 
tlověk moudrý, smf·li se totiž -;lovMI:em nazývati, nebol byl pfi.Bobitelem 

račných skutkdv a učitelem ch litli1 ktef( rácli pravdu alyší; • . . • tent 
byl Kristem," t. za Ubeným J,f . • ášem a d. - Tak ~yznal a pf c nevěřiL 
Ostatně o svědectvf tom za novější doby v pochybnost vzatém aro .. ·n. angen, 
Tu ioger theol. Qu.artalschr. 1865. 1. ae • 
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protivníkův důvodd :zvláStnfch do. tává, kteři při prvntm zjevném 
patření se pi-esvědčujl o věci přítomné, jí S\Tědectví vydá\"'ajf a ji pro

jevuji, ale pozdťji nepi·átelstvim jsouce rozechv" ni ji obviňuj{, vého 
,·]astniho vědechf uznati n ·btčjfce. Nebyl tedy kdosi jiný, který 
se k pozuání tl~h·al, a jin)·, který řekl: ,.,Nikdo nezná Otce"; nýbrž 
jeden a. tentýž~ jemuž Otec wecko podrobil a jenž to svědect'ví 

dostal ode ''~e h, ž je. t O}Wavdu lověk a opravdu Bůh: od Otce, od 
Ducha od andčlúv, od amébo tvon-3tva, od lidí, i od padlých duchů-r 
a ďáblův 1

), od nepřítele a konečně od smrti samé. Ale v~cko vy
konává yu dle \r-file Otcol')' od počátku až do konce, a b z něho 
nikomu ncJze Jloznati Boha. Nebot l)Oznáuhn Otce jest yn; avšak 
poznnni Syna j st v Otci a skrz Syna zjeveno. A Jlrot.o řekl Pnn : 
"Nikuo nepozn:i Syna, jedině Otec; aniž kdo pozná Otce, jedině 

yn a komu Syn zje\1". 'rcboť "zjevíu ncní JlOUze na budoucnost 
fečeuo, jakoby teprva tebdáž bylo Slovo počalo zjevovati Otce, 
když se z Mnrie nn.rodilo ; nic položeno vObec o veškerém čase. 

Nebot d počátku přist>ivaje Syn svému vf tvaru, zjevuje Otce 
Y~eclměm, kterýmž d1ce a kdy chce i jakkoliv chce Otec ; a proto 
jest ve všem a skrze '·šecko je d e n Bůh, Otec, i jedno 810'\·o, 

yn, i jeden uch, a j edno spaseni v echněm věiicfm v něho.' 

J) l á. zt\)ist ~ 11n tnysli Sl'. Otec J>i· dně tn svědectvl \'e Hr. pllim~ obsn
~cná a dosvčdčujícf, že i ďáblové moc Krista. Pána. ~návDli, tlále snad i jillĎ., 

ku•ri\ e nám zachovala. od jiných spiso\'at lů, jež o své mfie v~e z stn
vujNnc. 'l'ak Nikclorus (v 14. lltol.) v pra,·uje (lL E . I. 17.), ie cúmř římský 
fktelj·? vzdnv slavnou obět Ap<~llovi, na !!\'ÍŮ dotaz toto dostal za O<lpovM': 

" {2) ČC yn bebrcj ký, jenž vládne ho F1m jso. i e~m Dtth, 
Dráti S<! s frttllu velí a ve trudný sstoupiti JlO(lS\' ·t, 
Nui tedy rycbl(' mPky obětuic mý h tetY od ·w. -

Toto rozuntf Nikcloru · o l .. ristu I•ánu. Znamenitá, a n popirateluá pravda je t, 
zp tlříštím Kristm•ýJu všeliké t•ohiLnské Yi11itby umlkly. - Euscbius {de praepar. 
e\'ang. Y. 9 .) k • )(ristu olJracf to, o clle llutnrcha. se přibollilo plnvcnm na 
~ir'•m moii .v.a d · aře 'l'iberin, jimž totiž ucznfuu6 % povHři hlnsy volal ·, aby 
nčstova.li c!s ň, ž prá,•č ,. Hkj· lU'tb 11P6.n" umřel. Širť'ji s o toan rozl>pi uje 
sv. Aug, o těstě Doi. ~ -L~. Z'J. 
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Hlava Vll. 
Ze lov Páně dokazuje dále, t e nl'toliko Abrabá.n1 a.Je j viiclmi, kteH zjevení 

Boží věrně přijali, Otce i Syna .znali. 

1. I tedy Abrahám skrze Slovo poznav Otce, vyznával toho 
Boha, který stvořil nebe i zemi; a byv zjevením 1

) poučen, že 
Syn Boží někdy mezi člověky bude člověkem, jehož pří-;tím po
tomci jeho mají býti jako hvězdy nebeské, žt1dal si viděti ten den, 
aby také on sám objal Krista; a v duchu rrorock m uzřev jej, 
zradoval se. Protož i Simeón, pocházeje z pokolení jeho, naplnil 
skute~ně tn radost patriarchovu řka (Luk. 2, 29.): "Nyní propou~us 
služebníka svého, ó Pane, v pokoji; neboť viděly j ou oči moje 
spasení tvé, kteréž jsi připravil před obličejem všech národfi, svčtlo 
k osvícení národ tl v a slávu lidu Isrnelského". Ale i andělé zvěsto
vali radosť velikou pnstýru bd~icfm v noci (t. v. 8. n.). A i Maria 
pt·avila (t. 1, 46.): "Velebf duše má Hospodina, a plesá duch mO.j 
v Bohu, Spasiteli svém"; tak sestoupila radost Abrahámova. na 
ty, kteří byli z jeho pokoleni, na bd~jici a pati1ci Krista a vči"fcí 
v něho, a na vzájem pak Alo VI-atmo ples{m( od potomkliv k Ab•·a
hámovi, který si byl žádal viděti den příšU Kt·is to a. Dobře tedy 
mu vydal Pán náš svědectví řka (Jan 8, 156.): "Abrahám, otec vit~, 
plesal, aby viděl den můj, i vid l i zradoval se". 

2. Ale netoliko pro Ab1-ahnma tak řekl, ale aby též ukázal, 
že vAi ckni, ktetí od počátku Boha byli poznali a o pfi~ti Krl~ 

stově předpovídali, zjevením byli poučeni o(l téhož yna, jenž v po· 
slednícb ~asech učiněn j~t viditelný a schopen utrpetú a s lidským 
pokolen fm rozmlouval, ahy z kam ni vzbudil ·yny Abrahámovi 
a naplnil zas Ubenf, které mu učinil Bfih a rozmnoi il potom tvo 
jebo jako hvězdy nebeské, jakož dí Jan Křtitel (Mat. 3, 9.): "Mocen 
jest zají té Buh, i z tohoto kamení vzbuditi syoy Abrahámovi". 
Ale to učinil Jež(~ vyveda nás ze ctěn{ kamenův a odvrátě nás od 
našich zatvrzelých a neprospěšných úmy lth· i vštipiv nám podobnou 
víru, jakou měJ Abrahám. Jako! i Pavel osvědčuje řka (Řím. 4, 
12. 9, 8. Ga.l. 4, 28.), "že jsme synové Abrahámovi dle podobenstv1 
viry a z Ubeui dědictvt". 

') Rozum{ se o 7Jevenf, ktcrež se vn,ravt\ic v I. Mojž. 1 . t P<JD Vl'\(1t e 
tnm Abrahámovi přislibuje yn, na n mž epoěivala -eliké. přitslibcoi m ~:~iátitikA. 
1 byl by jeden z tří mužd se ~evivě1ch Syn Boži, jako~ i jini lff, Otcové se 
dommvfdi. 
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3. Jcdenť a tentýž jest tedy Bdh, an povolal Abraháma a dal 
mu zaslibenf. Tent pak jest Stvořitel, který t~ skrle Krista při
pravuje jako 11Světla nebeská na světě", ježto uvěřili z polumstva. 
"Ale vy jste", di (Mat. 5, 14.), "světlo světa", t.j.jako hvězdy ne
beské. O tom jsme tedy pni vě provedli, že od nikoho poznán není, Ječ 
od Syna, a kterýmž Syn zjeví. Avšak zjevuje Syn Otce všem, kterým 
se sám k poznání dáti chce a tak ani bez dobrollbezné v6le Otcovy, 
ani uez přispění ynova nikdo nepoznn Boha. A proto tekl Pán 
učeníkfim (Jan 14, 6. 7.): "Já jsem cesta, pravda a život. A nikdo 
nepřijde k Otci leč skrze mne. Kdyby te poznali mne, i Otco mého 
zajisté poznali byste; a nyní JJOznali jste jej a viděli jste". Z toho 
je t čiře patrno, že poznán bývá skt·ze Syna, t-. j. skrze Slovo. 

4. Protož i Židé odstoupili od Doha, Slovo jeh nepiijavše, 
ale domnlvajfce se, že sama o sobč mohou poznati Otce beze Iova, 
t. j. bez Syna; neuznávajíce, .že Bt h jest ten~ který v podobě člo
věčí mluvil k Abrnhárnovi a. opět k Mojžíšovi řka (II. ~loji. 3, 
7. 8.): "Viděl, viclěl jsem týráni lidu svého v yptě a sestoupil 
j m os,,obodit ho". To za;jisté všecko pů obil yn, j a Slovo Božf, 
oll počátku nniž Otec potřebl mčl anděJO.v, aby učinil tvorstvo a 
způsobil člověka, pro něhož i tvo · tvo vyvedeno jest; aniž pak 
cltile měl lužebnfkú potřeb1 k vykonání toho, co se stalo k opa
tření záležito ti člověkovýcb, sám maje hojnou a nevyslovitelnou 
službu. Neboť louži mu ke v emu vln tni jeho plozenec a jeho 
výtvar, 1) t. j. Syn a Duch svatý, lovo a l\toudro t, kterýmž 
slouží a podrob ni jsou všickni andělé. Marnomlnvci jsou tedy ti, 
kteří pro to s1ovo: "Nikdo nezná Otce, jedinč yn", jiného nezná· 
m )ho Otec uváclčjf. 

Hlava Vlil. 
Dokazuje, Y.e Kristu D('jenom .Abrahfuna ale i potomstvo jeho v svobodu syom 

Uoií h pojal, úkon o uušiv, ale naploiv. 

1. llarnomluvci pak j ou Mnrkión a stoupenci jeho, vylučujfce 
\ bmh:íma od dětlictvi, ačkoliv mu Duch již mnoha svčdky, ko-

1) ".t figuratio s ua", coi dobře k Dohn Otci potaho ti c mt"'l!e, ač 
M auet za to má., ž by mělo býti : et tigu ti o ej u s, t. Syn , poněvoož sv. 

tcové Ducha sv. 2hu11t výtvarem či obdobou yna jm nujf. Tak sT. Basil d1 
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nečnč pak i Pavlem dotvrzuje (Ítim. 4, 3.), že 11uvčřil Bohu a po
čteno jest mu k sprav~dlno ti"; a Pán taktéž nejprvé vzbudiv mu 
syny z kameni a JHtk rozmnoživ potomstvo jeho jako hvčzdy ne
beské, řka (1\lat. , 11. Luk. 13, 29.): " řijdou od východu a zá
padu od puJnoci a poledne a stolovati budou s Abraltámem a 
Isákem a Jakobem v knUovstv{ neb <ém"; a opět řka k Židům 
(Luk. 13, 28.): "Když spatříte Abrab,\ma a ' ka a Jakoba i všeck · 
11roroky ,. království nebeském, sebe pak vy\·ržen6 ven". Patrnot 
tedy, že kdo odpfrnj ( sp, nf j ho, a jiného Boha. tvoří mimo toho , 
který zaslíbeni učinil Abrahámovi, ž jsou mimo královst i Boží 
a pnízdni dědictvf ncporušenosti, zlehčujiť.e 13oba a ro thajice se 
j mu, anť v království neb k· uvádí A ra~\ma a potomstvo jeho, 
l\tcréž jest cirkev, skrze K1ista Ježiše, j muž [potomstvu] synovstYí 
se uděluje a dčdict"t 2asllbcné Abralliimo,·i. 

2. jal se zdi t }JOtom tva jeho Pi\n, zru-:iv llOut.a jeho 
a povolav je k spáse, jakož byl učinil ženě, od 11 ho u2dravené 
ire patrně řka tčm, ktci't neuiěJi podobnou Abrahámovi yfru (Luk. 

13 15. 16.): "Pokrytci, každý z v~ zdali pak v den sobotní ne
odvazuje svého yola n b osin a nevede k napájeni? Ale tuto, anat 
jest dcera Abrahámova: kterouž byl S}loutal atau po o m ácte let, 
zdali pak ne8)UŠC}O VY}lrOStiti Z pout těch V den sobotn( ?" ratrno 
tedy j e t, že tY, ktcři jako Abral1ám věřili jemu, vyvrostil a ožh·il 
nic proti zákonu ucčinc, ktlyž v den sobotnf uzdravoval. ~ebot 
zákon nezakazoyal uzdravovati lidi v sobotu, dopouštťje, aby i obře
zám se dčlo t -11 den, i přikazuje kn .žťm za Jid sluihy konati ; ale 
ani obstaráváni nčmých z,·ířat nczapol'Ouč I. I iloa pramen] 1

) často 

ve dni bohai uzdravoval, pročež i mnoz1 tnm seděli ve dni sobotní 
( an 5, 3.). Zák n totiž Yelel jim, aby se zdržovali '(eliké práce 
služebné, t. j. yš( lakoty, jaká se v obchodech a jiném zaměstnáni 
svčtsk ·m děje; ale k duchovním skutkO.m, ježto se [dobrým] 
úmyslem n řečf flobrou konuji ku pomoci bližnfch, k těm l,ovzbu
zoval. A roto tuké káral Pán ty, kte(1 mu n právě vytýkali, že 
uzdravuj \'f:' dni sobottú. N bot tím nerušil zákona, ale nar•lnil jej, 
konaje úřad nejvyMfho lměze, usmiřuje Boha lidem, očištuje malo-

(v.th'. Eunom. I. .): "Obraz Otcrtv jest Kristus~ nt'b praví o něm (Kol. 11 15 .), 
' cuz je obt·azem lloha neviditelJJého, obt•az pak yn6v j t Duch". Než vzhlt>
d 111 k mu, o jkové • čili L, 2. 6., prvnímu výkladu Jlřodnost dáti l)luší. 

J) t'Cvn. Jan 9, 7. 14-., ač jinf pr~vem se domn! aji, že tu mýlka ryb· 
nik m bra nim Jan ó, 1. n., pon ' 'ndž W1\ "leielo veliké Ilmo~strl neduli· 
vých ••• o:-.ek6Yaj{dch linuti vody~. 
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mocné, uzdřa.vuje nemocné, i sám umra, aby člověk kletbou sUž ný 
V)1lfO ~těn byl ze zavržení s navrátil se dllvěrně ve své dědictví 1

). 

3 Ale ani lačným nezakazoval zákon bráti ve <lni sobotní 
krmě z tobo, co bylo po ruce, ale žiti a svaieti do stodol zakaz·oval. 
Pt·otož i Pún řekl těm, ktefi .žalovali na učeníky , že trhali klnsy 
a jedli (Luk. 6, 3. 4.): "Zdali pak jste neč tli, co učinil David, jsa 
lačen ? jak totiž vejda do domu Bo.žiho, jeul z chlehů oblicnfch 
i da) soudruhům S\'ým, ačkoliv nesměl z nich jisti nil\do, kromě 

kněží·. a tak slovy uikona. učeníky své vymlou\·aje a na rozum 
dnvaje, že kněží svo odně jednati směji. Ale známým knězem byl 
David před Bohem, ačkoHv j rj S::ml stíhal nebot veškeří sprave
dlh·ci majf Jměž ·ký řúd 11). Kn zi pak jsou všickni apoštolé Pán~, 
kteří nemají zde dčdictvhn Jmi pole ani domy, nýbrž vždy oltáři 

a Bohu loužf. A o tčch di i Mojžíš v Deuteronomii, .žehnaje kmenu 
Leví a řka (33, 9.): "Který vece otci svému a matce své : J."'e7.0ám 
vcís I a bratři svých n poznal a synU. svých se sřekl, ostr·íhal pti
k~izuní tvá a úmluvu tvou zachoval u. Ale kuož palc jsou ti, kteli 
opustili otce n matku a v eho příbuzenstva se odřekli pro slovo 
noži a zákon j ho, leč učcnfd Pnně. niclt opět di .Mojžiš (TV. 
18, 2 . . 10, 9.): ,.Dědictvím nebudou vládnouti; n bot Ho podin 
sám jest dědich(m jejich". A opět pravi (V. 18, 1.) : "Ncbude 
kn ~ žím a] lcvititm v celém km nu vi údčln nni jmění s I.rael m; 
obět.i Hospodinovy jměuí ji ·h; ~· ji ti udou". Proč.cž i Pavel dí 

'il. 4, 17.) : "NevyhletláVlttn daru ale užitku". čeniki'tm tedy 

') r' n:u'<lentitt se •loinnív ít tc so z1lc nnrt\.ží na ztilcon stnr ditvních 
ZitU), nn tlo lo •al po smrti nrjvyš:iho k nth :et ahy lYn.nci ''YOhť:ovn.ni doml do 
sv ' ho dětlictv a vých práv se n.n.vmtHi ; o.le l)ibli.~ti archeologov · po<lobného 
úkon& n<'připomfno.j( a t rest \'yhmm tvi tcprva v [. F: dr. 7t 2 . se m~:uli. 

2) Kclyž totiž žádosti těl(!IJ IH~ cluchern roocně krotlce, tak scb Roun 
vztl t.vají v o \JH ~vou, svnto11 n. Hohn mi ou, dle u '\t'ni apoštoll\v ; mimo to pak 
k<lyi nohu svó tloht'é lmtky: modlithn, almm:ny aj. jnkoY.to ··i ton IPt dcnu 
JH"ÍilóA<'j(; koncěnč jsouce Kristn :zns\•ěccni a jeho íulovc\ m1\i' tó~ ltčastenst i 
a podíl na j eho kněř.ství. •rim smysl l"m •li s v. I\ tt (I. 2, 9.): "Vyj w lid svntýt 
JmU vské knl~žstvo • Že pnk tim Y.vlú$h1í i· ·,t ku ·.;;. ký nikoliv n v ln :~.1\ie, vidno 
z<' slov, Lnrd přímo mí. I llnjickh. když mlu,·( ~o lměžfch, "kteří vž1ly olttHi 

llohn elou2í". ' L'fm Jlak i tlcfknznjc, že v drl<vi s ntě tiwalo od věku 
AJlO~to líiv oltůřu, na ni bž se ncj ' V. n ·ln·vavii o'bčt t~n a krv P:iuě na )lil· 
mntkn umučen( jrho n smrti z1lůvala. Zcvrnbuťiji s o témž roz<'pisnjC' n iž 
v lll. 18. - rOil otknooti je~ . stn··f, io sv. Jn:n nllmnsr~nf'ký (in l'arull. lit. 
n. tit. 2.) toho mí tn mim tn l1oval jiné čt(.'uí nno zni: 11Kn.Mý spravedlivý 
kn\1 má. i lcně~ ký řó.cl" · ~ož hy se k uvNlcnému přikhuln m·~em I ~p hodilo. 
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Páně, majfcfm jměnf levitů •), dovoleno bylo lačnčjfcím z o ·eni krmě si 
vzíti, "hodent zajisté dělnik mzdy své" (Luk. 10, 7.). I kněži v chrámě 
sobotu ru~ili a nebyli vinni. Proč pak nebyli vinni? Poněvadž 
jsouce v chrámu, nekonali služeb světských, ale konali služby Páně, 
zákon pln1ce a nikoliv ho nepřestupujfce, jako ten, který sám o sobě 
suché dřfvl piinesl do leženf Hospodinova a tak spravedlivě uka
menován byl. , Neboť každý strom, který nenese ovoce dobrého, 
vyťat a na oheň uvržen bude" (Mat. 3, 10. a 7, 9.); a "Kdo poškvnú 
chrám Božf, toho poškvrnf Bůh" ( . Kor. 3, 7.). 

Hlava IX. 
Dokazuje, že i BtaT)r i nový ?.ákon mají je(}noho piívodcc n jeden cil a účel 

1. Jedné tedy a též pod taty jest v~ecko, t. j. ~) od jednoho 
a téhož Boha, jakož i Pán řekl učentkflm (Mat. 13, 52.) : "Pro tož 
každý učitel písma v kt"IHo,·ství nebeském podoben j st člověku 

hospotláii, an vyná§[ z pokladu s\·ého nové i staré vě i". Neuči, 

že by ten sice vynMíel staré, jiný pak nové věci, [nýbrž že tak 
činf] jeden a tentýž. Hospodářem totiž jest Pán, kt rý celému 
domu otcovskému vládne; jednak sluhám a nevycvičeným náležitý 
ukládaje zákon, ale jinak svobodným a věrou ospmvedlněn}'lll pii
slušné dávaje přikn.zy a yniim své dědirtvl otevíraje. Znalci pisem 
a učiteli v královstVÍ nebeském slovou mu uč nfci jeho, o nichž 
i jinde di Židům (Mat. 23, 34.): " Aj l já posýlám k vám mudrce 
a zákon1ky a učitele; a z těcb některé zabijete a honiti budete 
z města do města". Ty pak nové a staré věci, jež se z pokladu 
vyná ejf, jsou bez odporu obě úmluvy; a sice starou nazývá tu, 
která prvé byla, zákon daný; novou pak, která. zálež i v obcováni 
podle evangelia, o které dí David (Ž. 95, 1. a 97, 1.): "ZpfvPjte 
Hospodinu píseň novou I" A Isaiáš (42, 10. 12.): "Zpivejte Hospodinu 
píseň novou; jeho jest panství l Jmeno jeho oslavuje se po vrchu 
země, veliká dfla jeho zvěstuj( na ostrovích I" A Jeremiáš (31, 
31. 32.) d(: nAj I učinfm smlouvu uovou. ne jako jsem učinil 
s otci vašimi" na hofe Horeb. Ale obě úmluvy jeden a týž ho-

•) ~r. j. vlastně .lAdné. 
2

) Tak sém ~ ·kládá v. Otec slovo úr.6c"tcccn~, substantia, jeho! llfc
asto n rozličným smyelern ulfvl\., jako! i na zač!Uku ě. ubl 
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spodář uzavřel, Slovo Bož1, Pán náš, Ježtš Kristus, který i s Abra
hámem i s Mojži~m rozmlouval a nám v obnoveni navrátil svobodu 
a rozmnožil milost od něho pocbázejid. 

2. Nebot praví (Mat. 12, 6.): "Yíce jest tuto, nežli chrám". 
Ale "vfce" a "méně" neftkáme o věcech, které žádného mezi sebou 
spojenl nemaji a protivné povahy jsou a sobě odporují, nýbr! . 
o těch, které jsou též podstaty [téhož d111hu] a ve spojeni s sebou 
pouze množstvim a velikosti od sebe se lišlce, jako voda od vody, 
světlo od světla, milost od milosti. Většf jest tedy zákon ustano
v~ný k ISVolJudě, udli dauý k sluZ"bumsti; a p.rotot n~uwezuje s~ 

na jeden národ, ale jest po celém světě rozšifen. Avšak 
jeden a tentýž jest P<tn, který vf c e jest nežli chrám a též v t c e 
nežli Štllomoun i více nežli J'onáš dává lidem, t. j. svou píi
tomnosť a vzkřišeni z mrtvých ; ale nikoliv tak, aby měnil Boha. 
a jinébo hh\sal Otce, nýbrž téhož samého, který v:ždy vice dáti 
mňže čeledi své; a jelikož láska jejich k Bohu prospívá, tolikož 
i hojnějších i větších dnrův uděluje jim, jakož i Pán učenfkdm 
svým řekl (Jan 1, óO.): "I věUi věci nad to uzříte"; a Pavel (Fil. 
3, 12.) dí: ,,Ne jako bych již dosáhl neb ospl'avedlněn anebo do
konal}-m byl". "Z částky zajisté poznáváme a z částky prorokujeme. 
Když pak přijde co dokonalé jest., pak pomine co jest z částky" 
(I. Kor. 13, 9. l O.). Jako tedy, až přijde dokonalost, nespatříme 
jin ' :ho Otce, nýbrž toho, kterého si nyní spattiti žádáme ("blaho
slaveni zajisté čisti srdcem, nebot oni Boha uzfil" (Mat. 5, 8.) 
aniž jiného Krista a Božího Sj na očekávati budeme , ale 
toho, který jest z Marie Panny, kterýž i trpěl, v kteréhož i věříme, 
kteréhož i milujeme (jakož l saiáš pravf (25, 9.): "I řeknou v onen 
den : Aj hle I Hospodin Bň.h náš, v něhož jsme dflvěfili a plesali 
jsme v spasení svém", a Petr dí v listu svém (1. 1, 8.) : "Kteréhož 
viděvše milujete., v kteréhož i nynf nevidouce věříte, věřfce pak 
radovati e budete radosti nevýmluvnou"); a jakož žádného jiného 
Duclla svatého nepřijmeme 1), jedině toho který nyní s mírni jest 
a volá {iHm. 8, ló.): "Abba! Otče!" a v týchž samých 2) vzrosteme 
a pro pějeme, tak že ji! nebudeme jako v zrcadle a v podoben
stvích ale tváři v tvář požfvati darfi Božích: - tak i nyní při
javše vfce nežli jest chrám a vice nežli jest Šalomoun, t. j. pi'1chod 
Syna Božibo, nepoznali jsme jiného Boha, mimo Stvořite1e a způ-

1
) Vdlledem k závlltf dobře &oudi Hayd, !c mist-0 "percipimua" má at6ti: 

percipicmus. 
') Otcl t., Synu a Duchu av. 
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sobitele všeth věcí kterýž nám od počátku se zjevil, aniž pak 
jiného Krista Syna Božího, mimo toho, kterýž Oll prorokt\ před
pověděn jest 1). 

3. Nebot když proroci zákon nový i znali i předpovídali, 
zvěstovali i toho, který j j dle dobrolf.bezné vůl~ Otcovy zřílliti 
měl, a oká:aLli jej lidem, jak to Bůh chtěl, aby mohli věříce v nčho 
vždycky prospivati n [ob 'ma] ilmluvama k dokonal~ sp<isc dozráti. 
Nebot j ln o jEt t spas •ni a j den Bllh; ale přik;ízani, ježt človělm 
vzd~lávajf j st mnoho a nermíto stupi'lii vedoucích k Bohu. Po
zemskému a. dočasnému krá1i, an jest lov~k, na vim jest někdy 
větších prospčchft v nštčdřiti svým poddaným; a. o hu, ač jest vždy 
tentýž a vžtly včtší milosti uděliti chce lill kému pokolení, by to 
Jl mělo býti dovoleno, vždy ho"něj ·imi dary poctívnti ty, kteří se 
mu Ubl? )hi-li pak to býti pokrokem, jiného si vymýšleti tec 
mimo toho, který od po litku zv' tov:ln j st, a op t mimo toho, 
který domnčlc jakožto drubý nnl~zcn jest, i jiného ti·ctího vyhle
dávati : pak bude takt~~ 1z po kro -:i ti oll třetího k čtvrt tmn a od 
toho op~t k jinémn a k jin mu 2), tak že potom taková my 1, llO· 

mnfvnj(c e v7dy dále pokračovati, nikdy na jednom Do hu ncustane. 
dtržena totiž j ouc od toho, který j ) 't, n od něho o{l vrticena 

budet ovšem vyhledávati vždy ky, alo ucnnl zne nil-dy Boha, nýbd 
zmítati co:e bude nad propastn u nep chopit lno~tí~ lečby pokáním 

obrútivši navnítila , odkml vyvrž na byla, jednoho Doba Otec 
tvořitclem vyznávajíc n. v n ho věříc, jejž zákon a proroci zvé
tovali a. Kri~tus osvčtlčoval, jak ·{lan pmvi k t~m, k řl vytýkali 
učeníkum jeho, jakoby nezachovávali poclání bu .. , ch, řl<a (i\fat 
15, 3. 4.): "A proč vy pi'·estupujcte přikázan( Hospodinovo pro 
ustanov~ní vaše? Nebo Dt h řekl; •u otce i matku, a h:ťlo y zlo
I·ečil otci nebo mateři, smrtí nf umř 1u A opět di jim (t. v. 6. = 

nA Z\11 ili jste přikázaní llož( lH'O tl t.movcní vé u ; tak ·iř -. patrn(': 

1) 1\n\tký smysl 1 i\knzn t<'ho jest: ~ovy z:\! ou jest ov~t'm dokonnh~šf 
ncz.li tarý; :.I o to uiktrralc ncní dustnt • ··11) m tlflvodťm ·ouditi, žehy h) l 
hžd~; otl ji o ··lltl Bohn n tanovt•u, jnlco !\ rkiim se etonpcuci s ými St' ůomý~lel. 

:~) Zn spn§tční se j tlnohu Boha n přetlpokhhtíuí umlu!ho cuc J)řinw 

k 11 ltttn.,l< ' mn mnohobo:ř. hi n •f;~b I s k~ motll slnžlu\ vnlmi s t!tlc nknznj IJ.ísníl< 
křesťauský Pnulcntitts t.:>mito VN"lŠi z llntu. rtig- nil' j ho či Ilř choploou vzatými: 

.,.Je t-li (!lu v th•\ tlr :~. hy · i ji ·h bj·ti 11 mohlo? 
ice tnkfž 1 bo~ství v~sm ·s nnč éitnti JIO tlvon? 

Zllnili nenf lfil na ktn ny zříditi llož!ltva vt•l<! m C? 
nyt tJo cel im v:'( mmint . r zlili, \'Čt o ntlf · 

š••d( o, tnm pol b :2st\·y n tmu ,h,~· pi·íd rnými ?:.r 
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vyznává Kristus, že ten jest B~h a Otec, který v zákon • (II. Mojž. 
20, 12.) vell: "Cti otce i matku, aby ti dobře bylo I" Za slovo 
Boží zajisté vyh]ásil slova zákona pt-avdivý B~h, a nikoho jiného 
nenazval Bohem, jedině Otce svého. 

Hlava X. 
Pi!ma starozákonol, a. knihy Moj~iěovy zvl&šf, zvt!8tujf pH~tí yna Bo!ího 

i jeh utrp ni; p cházE>ji tudíž z vnuknuti téhož Otce. 

1. Dobře tedy i J nn připomíná, že Pán řekl Židfim (5, 39. 40.): 
"Zpytujete písma, v nichž e domntvá t.ivot věčný míti; tat j ou, 
která svědectví vydávají o mně, aby te mčli život". Jak by tedy 
vydávala o něm ·vf>d ctví písma, kdyby nebyla od j dnoho a téhož 
Otce, ponaučujke před ·asem lidi o pi1štf Syna. jeho a zv stujfce 
spru;eni. jehož by • e jim 0(\ nčho (lostalo? "Kdybyste věřili Moj
zi:oyi", di (t. v. 46.), "vHili byste i mně ; neoot on p al . est 
o mně"; poněvadž totiž všude v pí mr ·h jeho roztrou Pn j t yn 
Boži 1), tu an mlnví A brahňmem, tu oem m, udávaj jim mfry q)., 
tu pak hledaje dama.. tu tr t ýlaje odomif.anftm , a opět . . 
zje,'llje a řidf cestu .Takobovu a z keře mluví s Mojžišem. I nelze 
ani sečisti ta mista, v nichž MoJžiš k Synu Božímu poukazuje, 
jeho~ ani den utrpeni nebyl n znnm, nýbrž podobenstv1m jej pfeů
pověděl, nazva jej [ten den] ~Pa s cha" 3), a na ten den právě od 
.~: lojžiše tak dávný čas př dpověděný trpěl Pán, naplniv p cbu. 
_\le netoliko den, nýbrž i mí to a posl dní ča i znameof západu 

1) 'l'. roztrou§cno j et zjeven• o ynu Božím. 
2) Odm řené tky z mě; srovn. 1 ', 2. 11la oct domnfvl\i · ť', 

že by m1 to "eis" čísti se mělo: <'i, rozumi tím jediuého • oema, jemuž Bdh 
při stavění archy rozmčry udal. 

3) Paschl\ jest 11lovo au1tmejsk ; "·:i~:!, ?.n.'\meJlajf vlastně vth~c přechod, 

přeji tf, ap uk ujek tomu, že mi ouJ, te"el o,l)(lěl zhoubce obydli lidu israel-
kého, když pobil prvoroz nco Egyp nú; a. tnk talo obecným JlOjmP.ne-

vánfm svátku velikonoci ! idoveké, i pak stn ské. Něktetf sv. Otcové ač 
myln • odvozovali slovo to z l-eck 'ho 1:i'ÍCX ~v, tr}lěti, a. obraceli to na. pa
mátný den utrp nf Pl1.nť., kterýmž bř!šll~ lid vo smrti a krvi tnnvého b ánk 
velikonočnlho, J ~A Krista, vy ·volJ zeuo j st z ložebnosti pekeluého fa.. 
raóna. a ptevedeno od smrti k iivotn. 

lnu .. , ... :lO 
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slunce popisuje řka (V. Mojž. 16, 5. 6.): "Nebudeš moci ob~tovati 
p a s c h u v některém jiném z m st tvých, které ti dá Hospodin 
Bůh tvtij, Ječ na tom mfstě, které si zvolí Hospodin Bůh tvůj, aby 
~ tam vzývalo jmen o jeho; obětovati budeš pa s c hu u v e e r 
při západu slunce". 

2. Již pak oznámil i pfiětí jeho, řka (I. Mojž. 49, 1 - 12.) ~ 
nNebude sclulzeti vládce v Judovi ani vi'tdce z Jedvl jeho, leč až 
přijde ten, kterému [královstVI1 uloženo jest 1), a ten jest naděj 1 
národdv ; uvazuje k vinnému kmeni oslátko své a k úpon révo v · '~) 

mládě osličino. Vypere ve víně roucho vé a v krvi hrozuov 
pláět svfij; milostné oči jeho od vfna a zuby jeho biJé jako mléko ". 
N uže, necbt zkoumají ti, kterí praví, že všecko vyzkoumali, kterým 
ča m scházel vládce a vůdce z Judy, a který j naději národllv, 
a který vinným kmenem, a které jest oslátko jeho, a které roucho 
a ktel'é oči a které zuby a které víno, i jednokaždé z tě hto slov 
necht zkoumajf; a nenaleznou jinéhp, jenž by tím zvěstován byl, 
leč Pána našeho J ežiše Krista 3). Pt'Očež i i\Iojž~ káraje lid, že 
ncvděčen je~t, dí (V. 32, 6.) : n Tak tedy lide po etilý a nemoudrý. 
tím se Ho podinu odměílUjete ?" A opčt znamenaje, že lovo to, 
které na počátku j stvořilo a zp o obilo a za nejposledněji§fch ča d 
nás vykoupilo a oživilo, ukáže se pníc na dřevě, a že neuvěří jemu, 
prav1 (t. 28, 66.): tJA bude život tvtlj pn před očima tvýma a 
neuvětiš životu svému". A opět (t. 32, 6.): "Ncnl-li pak tentýž 
Otec tviij, jenž vládne tebou a zpiiso bil tě i stvořil tě?"" 

') Tol parafrase záhadného fi~W, jd vedle .ri~"'~ se vyskýtá a překla
~ateli Akvilou a Symm.achrun na roveň pokládlLno jrst se ~lijme~Jem 'w 
t') ,tu __ ·. (sti arciC slu8f r6"'~ a ze v~ech výkladft lovn toboto nejvíc 

&e podobá, i e ;~;'lt. ; pochází od , ' v.i, pokqjným hýti a. kni! te pokoj~ 
T T 

amená. 
' ) Poněvadi rl!. k(' kolu s vázala, jest to jako: ke kolu viničnétnu. 
') J ako s • 1 •nPj, tak i jiní sv. Otcové, 8110 již stan vykladatelé ži. 

do ·u mlsto toto vetiměa jako jedněmi ústy o budouám YykupiteU rozumějí. 
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Hrava XI. 
okazuje, že oetoliko ~fojžiií a proroci, ale i jin{ spravec\livci Duchem Božím 

o víceoi jsou e, 11iišti Krista l'ána předpovidah ; ne boe Bíih vž<ly jsa tentýž 
dává Ducha vé.ho, koom rá ·.·, "kolh· to u JlOzděj§ích bust ~i 1Jevuje. 

v 

1. Ze pak nejenom proroci, ale i mnozí jini spravedlh·ci 
Duchem svatým při! tl jeho ~-cd vidajicc" modlili se" aby přišla ta 
doba, kdežto by vt\či Pána sv 'ho spatřili a řeči jeho slyšeli~ 
to n~m Pán osv~dčil fka. učenfl .. -flm (Mat. 13, 17.): "1\[no.zi 
pmroci a spravetilivf žádali si viděti, co vy \•idíte, a neviděli a sly
íieti, co vy slyšíte, a neslyšeli". Nuže tedy jak by si byli žádali 
i slyšeti i viděti, když by n byli p "ed,•i<lali budou f příšU jeho ? Ale 
jak mohli je předvfdati, kdyby se jim toho přesvědčeni nebylo od 
něho dostalo? A jak mohla písma svědectví ' 'yd:í ati o něrn, kdyby 
jeden a tentýž Bůh lov rn nebyl ,.š ko a vezdy věrným zjevoval 
a ukazoval, tu jednak rozmlouvaje se svým tvorem, tu opět zákon 
dávaj , tu pak káraje, tu napominaja, až konečně vysvobodě svého 
sluhu a za syna si jaj p ~trn je a v pnnodném <:~ase nezru ~iteln ·ho 
děclictvf mu ud luje k dovrieu( člověka? Nebot k tomu ho stvořil, 
aby 1· tl a se runožil, jakož pi mo dí (I. Mojž. 1, 28.): "Rostte 
a množte se!.c 

2. A ten jest rozdfl Boha a člověka, že Bňh tvoi1, človčk pak 
'tvořen bývá; a že stvořitel j t vždy tent)rž, ale tvor mus( mtti 
počátek a sfie(l a vzriist i přtbyt · a 7.e Bdh dobré činf, ale člověk 
dobré přijimá; a že Bdh jest dokonalý ve vy em, sám sobě vždy 
roven a podoben, jsa všecek světlo a ,-secek mysl, i všec k pod· 
stata [prapuvod] a ziirllo všeho dobra, ale člověk prospfvlí a roste 
k Bphu. Jako zaji M Biih ždy tentýž jest, tak i člověk v Bohu 
se nalezaje, v-ldy burle prospívati k Bohu. Nebot Buh ani neustává 
nikdy dobročiniti a bohatiti člov ka, ani člověk neust:ivá od Boha 
přijtmati a bohatěti. "Nebot nádobou dobroty a ná trojem k oslavent 
jeho jest člověk vděčný k Stvořiteli svému; ale opět nádobou spra
vedliv ,.bo jeho sourlu ělověk nevd čuý a pohrdající Stvořitelem 

svým a nepodrobeuý Slovu jeho, které těm, jd.to z peněz Pán~ 
U!ži a vfce je rozmuožujl, tún vloo vfdycky dati piisltbilo, řkouc 
(Mal 25, 21-23.): "M~bodčk I tilužebnjče dobrý a věrný, poněvadž 
uad malem jsi byl věmý, nad mnohem ustauovim; vejdi ,. rados( 
P:iua svébo", jsouc samo Ptínem tfm, velmi mnoho slibujíclm 1

). 

1) Tak rozveBti dl no, co stručněji po,·ětl I překladnt 1: "ip e n minus 
plnrimuo1 promittens". 



308 IV. kn. ll, S. 4. Jež St. Z. dáti nentobl; nenf tedy jioy Ut. v St. a jiný v N. Z. 

3. Jakož pak užitek 11yni přinášejícím co uejvíce cláti přislibil 

podle daru milosti své, nikoliv pak podle změněného poznáni (O nt 
zajisté zdstává Pánem a týž i Otcem se prokazuj ) : tak tedy i po
zdějším většího daru milosti své uděluje nežli bylo za st ar é h o zá
kona, jeden a tentýž Pán pi1chodem svým. Onino zajisM skrze služeb
níky slýchávali o příáttm knili a střídmč se radovali, dle toho jak 
e ddvěfili, že pfijde; ale kteří jej přítomna vid~li a svobody do

sahše obdařeni jeho zakusili, mají i větší milost i hojnější .radost, 
těšíce se z přfcho<lu svého kr<.íle, jalwž i David vece (Ž. 34, 9.) : 
"Duše má plesati bude v Hospodinu a kochati se v spaseni jel10". 
A protož i, když vstupovnl do Jerusaléma, všiclrni, kteří byli na 
e tě Davidově v bolesti duše své, poznali kťále svého a prostírali 

mu roucha twá a větv ,mi z lenými zdobili cestu jeho s velikou 
radostí a ple imim volajíce (Mal 21, 9.): "Hosanna! Synu Davidftv! 
Požehnán, kterýž přich:\2i ve jmenu Páně! Ho anna na výsostech!" 
Že pak žellrali zprá\'cové nešlechetn~, kteři podváděli niž~i a pa
novali nad těmi, ktei·i pevného rozunm ncmNi 1), a že proto nechtkli, 
aby byl přišel [pravý] král řkouce jemu (t. ''· 16.): "Neslyší -li 
co tito pravf?" odpověuN jim Pán: "Nikdy-Ji pak jste neětli: Z ú t 
maličkých a koj ňiltek dokonal jsi chválu?" ukazuje, že co David 
o Synu Božím řekl, na něm se vyplnilo a . osvěcl uje, oni že ne
znají ~mi smyslu písma, ani řádu Božího; onť pak že jest ten 
Kri tus, kterého proroci hlásali, jehož jmeno se pn vší zemi velebf, 
když z úst nemluvňátek a kojeňátek chválu dokonalou pfisobí 
Otci svému ; pročež i "vznešená je sti velebnosť jeho nad nebe&'\" 
(Ž. s, 2.). 

4. Když pak tentýž od prorokii zvěstovaný Pún Bňh náš 
Ježi Klistus již tu jest sám a pií~Um svým hojnější milosť a v~ f 
štědro t pr kazuje těm, kteří ho přijali : tut patrno, že i Otec tentýž 
jest, kterého proroci hlásali, a že Syn pfijdn, nepodával poznání 
jiného Otce, nýbd téhož, který od počátku zvěstován byl, od n~bož 
i svobodu přinesl těm, kteří právě s ochotnou mysU a s celým 
srdcem mu sloužf; ale těm, kteř( Bohem pohrdají a nepodrobuji 
e jemu, n 'brž pro lidskou chválu zevntsjšich umývání si hledí 

(ta ustanovenu jsou toliko na pi'-edpodobněnf věcí budouclch, jakoby 
byl zákon n~jaký nástin nakreslil, vyobrazuje na dočasných věčné, 
na pozemských n beské vě i), cb1ub1ce se, že vice zachovávajf, nežli 

1) "Quibus ralio non con ta at"; ktefi nebyli tvrzeni ve sv m p csv d
ůnf, nedospěU, spl'oStí jsouc:e. .. 
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přikázáno jest, jakoby svou bedlivostí Boha samého předčili, 

uvnitru pak jsouce l'lni pokrytstv( a rozkoše i všeliké zloby, 
(těm] ''ěčnou záhubu přinesl. odlouče je od života. 

Hlava XII. 
Že KristUij Plin n zrušil zákon starý, nýbr.ž jen od tranil lidská ustanovení 

farise6v, zákon J)ak sám l)'plnil, jsa zdokonatitel j eho. 

1. Nebot I>Odání sta1ll:ícb, o něm~ pravili, že je dle zákona 
zach0\1ávaj1 bylo proti zákonu dnnému l\fojžišem 1

); pro tož i praví 
lsaiáš (1, 22.): "Krčmáři tvojf smě ujf vino s vodou" ll). Tím ukazuje 
k tomu, že před taven( piiměšujf k trpkému3J zákonu Božímu \"0-

dnaté podáni, t. j. usilujice o zachování ncpra.vého a zákonu odporného 

~) Že sv. Otec tťm podáním, které zavrhuje, nemín( ani zdravé vý
klady zákona, ani zvlAAtoi zevrubn( pra.vidla k zachování j eho, patrnof; nebof 
sim Kristus Pán dí (Mat. 28, 3.) o f riscích k lidu : , okolí vám pravf, za· 
cbovávcjt a čiňt " ; tím v~ak méně smí se to potaho\o-ati k 2avrho\·ání ú tnfbo 
poiJAni drk vnfho, poněndž Kristns Vf'li cirkve po louchati, a sv. Pavt-1 zřejmě 
di (TL Thess. 2,14.): Stt 'te pevně aur.í.te pollání, kterAjste obdrieli bud'řeci, nebo 
listem". Ale tim e mínf všeliké učeni a n1Utl dy tlrotivn · zákonu Božhnu, zdrav~mu 
rozumu n Já c k bUžn(mu; zvl~t p 1) u · tli ri\zný h ekt., v ktero.ž neblnhé .zi· 
(l vstvo za. věku l'ině a jeho apošt<ll6v roáří§téno l.lylo. Tnk }'ar i s co v é spra .. ·edl
no tzakládall v ze vn f c b skutcích a obřadech, umý\•ánť p., lá ·ky k bli! nimu nic 
nt.>tll,~í . nd u cco vé učili, ~e ř.lověk jednou umra s tělem a duší zahyne, 
?.e neni Udného vt~éného života, Y.á.dného vzkřfAeu4 ani soudu ani odměny za 
tlobré a trestu za zlé skutky, Udnýcb ani andčldv ani tl'A.LI v. Proto i jich 
proetopMný a bezbožný žhot, jak o bobatci onom v E>vnngclii se df. s s c n ~U 
zavrhovali oběti a celou bohoslužbu v cbn\mu J en1snlémském, zakazovali ri • 
likou piis u, stav ma:nielaký, deliký o obnf ma.jc>tek a. t. p. 2) Věeliké rmmé 
díl m nerozumné a titěrné i potvorné, dílem i nllrarnně rouhavé a proti všf 
lás e k bližnímu, ba i vAemu řádu apolc&>.nskému čclícť výklady r hfndt' ror&
Wnýcb, lcte.ré sebrány jsou v t. f. Talmudu, jicbt nesmy , ohavnost, zlob!. 
n rouhavost at k neu,·ěloeni jest. A t-& z vět!i částky oynějšim Žitldm pravo
Yěrným platf nat1 písmo sn té, a vysvětluje tak zhnata se objcvujlcí a osvědčenou 
zlomy lnosf J>roti kl"e8wu1m a. jiné jich nel'ády. - Ty zavrht\ic l't\n, ty núnf 
sv. Otoc. Dfikaz toho skoro každú stránka sv. evangelif 

') To místo vyklúdá sv. J rron Tm ta.kto: "Každý u~itel, který př nost 
pfsem ohýbá. k libosti a tak mlurl, aby nic nekáral sfýcb poslucbaět\v, ale 
jim lichotil, vfno sv. písem porušuje a kaz1 smy lem svým". 

1) Trpkost nebf"i e t u jako obtiž., nýbri jako znamení pravosti, 
čirosti \rfna, které! sv. Otci j est obrazem zákona Botfho. 
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příkazu, jakož zřejmě uřil Pán řka (Mat. 15, 3.) : "Proč pak vy 
přestupujete zákona Božfho pro u tanovenf svtí ?" Ale netoliko 
pí-e toup ním rušili zákon Boži, mf i vlno s vod u, nýbrž i svtlj 
zákon naproti postavili, který posava.de farisPjský sluje. V tom 
některé ě i vypoušt~jf jin • přidávajf, jiné pak dle libosti vyklá
dají, čfmž se zvlAšt jejich učitel' obfrnjl. Těchto podání houževně 
se drží n chtěli se poddati z~komt Božtmu, j nž je měl piipraviti 
ku přfšU Kristovu, nýbrž i samého Pána obviňovali, že ve dni 

bot ni uzdmvujc, což, jak j mc prvé řekli, zákon nezakazoval; 
nebot nějak uzdravovali též oni obřezávajíce člov~ka v den sobotnt; 
ale s be uekárali }tro ř čené podáni n zákon farisejský, přest.upujíc 

zákon Bozi a nedr.llce piíkaí'.u zákona an velí Msku k Hohu. 
2. Že J)ak toto pi'ikázanf [Msky k Bob o] jťst nejprvnPjš( 

a nejvě ·f, dmhé pak lásky 1 k bližnimu, u il Pún řka, že na. t~ch 
pi'ik:iznnf h zitležf celý zákon i proro i. A tak ani on sám neusta
novil jiného }ltikázant vvtš,ho roho, ale totéž obnovil vým u eniki'lm 
pi·ikazuJ jim, aby Bona milova1i z celého srdce svého, ostatnf pak 
jako ebP. Kdyby pak byl přišel od jiného Otce, nikdy by nebyl 
použil tn-vního a ncjvět~lbo pfík:lzaní ze zákona, nýbrž byl by se 
''~'nasnožil, aby některé v~tšf pfoine 1, ,inkožto orl "dokonalého" 
Otc • aby nemusel vzfti tll které byl již Biih záll:ona vydal. A Pavel 
di Řhn. 3, l .) : "Plnost z:lkonR. jest milovnrú", a když všecko 
statní po 1ine, ž "zůstnne víra, nadťje, Mska; vě~i pak všech že 

je t l~ska" ~1. Kor. a 13.); :~. ž ani pozn:iní b z lá ky k Bohu 
nic netlrosp(!!je; ba ani JlOZn~nf tajem tvf, ani vírn, ani }>.roroctv1, 
nýbrž že v cko jest marné a 1n:áz<tné bez lásky; láska pok že 
pt\sobi člověka dokonalého, a že t n, kt rý miluje Boha, dokonalým 
jest i v tomto, i v budoucím živoU. Neboť nikdy neust.aneme 
milovati BohR; nýbrž čfm vice jej patíiti budeme, tim vfoo jej 
budeme milovati. 

3. Kdyt 1•ak v zákoně i v evan..,elii jest prvnf a největěť 

prikázani, a '~hom milovali Do ha z celého rdce svého; po něm 
pak podo né jemu, abychom milovali bližnfbo jako ·eb samého : 
jeden a tentýž se nám objevuj pQvodce i zákona i evan elin. Nebot 
přikazy dokonal ho životn, j ouce v ob u z:tkon ch tyt ž, p ukázaly 
i k témuž Bohu, který sice zvláštnf příkAzy ustanovil, jak sl elo 
ob~ma., ale dt.Ježitějšl a největ f, bez nichž nelze spasení dosíci, 
v obou tyMž předložil. 

4. Al koho pak by nezahanbil Pán, ukazuje. že není zákon 
.... ~ ; :",,.U., o llol.a .,,n lr t l\t'n J"l),lJ H~'U 1'\'f.,] z..ťatn l\Yn n~ol'lfl,_.\m 
\1\1 Jlll~ll ~J il ' &no A IA•II•, " •J '"'" I UU"u !'Uuo • ··~· .. r ....... 

Mnt. 23, 2. n.): " ra stolici lojži~ov sedl zákoníci a faris ové, 
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J>rotož všecko, oožkoliv řeknou vám, zachovávejte a čiňte, ale podle 
skutkťJ jejich nečiňte; nebot pravf a ne inf. Svazaj(t zaJisté bře
mena těžká a nesnesitelná a vzkládaj( na ramena lidská, ale sami 
~ni pr tem nechtkjt jimi pohnouti". Nevinil tedy zákon Mojžišem 
ilaný

1 
ba jej dokavad Jerusal~m stáJ, zachovávati radil; ale onyno 

káral, že ~ice slova v.ákona l11ásali, byli v~ak bez lá ky, a proto 
i nespravedlivi k Bobu i bližním, jakož také Isaiáš di (29, 13.): 
"Lid ten ústy mne ctf. ale srJce jejich dalek jest ode mne; marně 
pak mn · velebf, učíce t1čení a pfikázant lidská". Přikázanúni litl
skými nemysli zákon Mojžl em tlaný, nýbrž podáni starších jejich1 

která si myslili, a jichž se držfce, ruši zákon BožJ, a proto ani 
Slova jeho neposlouchali. Tot i avel o nich pra:d řka (Řím. 10, 
3. 4. ~ "Nebof nezn.'\j[ce sprav clluosti Hoži, a vou spravedlnost 
hledic stanoviti, pravedlnosti Boží ncpodrobili se; k on c za
jieté z~kona j t l{ri tus k "pn\Vedlno ti každému věřícimu u. Ale 
jak by byl konec 7~1kona Kristus, kdyby nebyl i jeho poč.'ítek? 
nebot kclo kon~c přivrdl, ustanovil i začátek, a ont je t, který tekl 

Jojžišovi (ll. 3, 7. 8.): "Viclěl jsem, viděl týránf lidu svébo, jenž 
j~st v Egyptě. a sestoupil jsem. abych vysvobodil jej", poněvadž 
o<l počátku bylo Slovo Boži uvyklo vstoupati i sestupovati pro spa
sení těch, jimž b}·lo .zle. 

6. Že pak i z<lkon poučoval člověka, jak dlužno následovati 
Krista, to týž sám O~'vědčujc tomu, který s ho t.'izaJ, co b~' činiti 
měly aby života vl-čného dosáhl, odpověděv tnkto (Afat 19, 17. n. : 
~Chceš-li do života vejíti, zachov d přikázanf". Když pak onen e 
tázal: "Které?" opl\t Pán: "N(:;SeRmilniš I nezabiješ I ne pokrade~ l 
nevydáš křivého svědectví! cti otce i matku a miluj bližnibo 
.. vébo jako b sarnébol u jako stupně ptedstavuje přikázani zákona 
k vejiti do života. tčm, kdož by ho následovati chtěli; a co tehdáž 
jednomu řekl, to i'ekl echněm. Když pak onen řekl: "Všecko 
jsem učinil q (a snad neuči11il 1), ne bot by se mu nebylo řeklo : 
"Zachovej }lřik~zaníl"), tu Pán káraje zištno t jeho řekl mu: 

') Sv. Augustin (cpi t. 84J.) sot1df, že mJMeo c wn príliě d vflrně mlnvt, 
sv. J eronym i ze Jži ho l'Íni. Ale rlle Mar. JO, 21. nenf toto Ylře JlOdobno, 
sicby ho Kristus P t\o n<~byl "znmilovalq, ale sám soad 2namenal, le ltolým 
tfm zncbovA..,'ánfm zevnitl'nfcb přl'tlpisft k mr~vné (lo onnl ti jeětě nPd06pěl, 
a proto Pána se ot.Azal, čeho se mu jeětě nedot~tAv~ 1 dá.vá mu Pá.n pro do
s~enf vyU iho stupuě dokonalo ti rad u. Al chován( mladikiL jest dl\kaz4'm, 
že pouM choutka k •lokonnMmu V:ivot.o (lalckA jest opravdo~bo pf •wzeti. 
- Ostatofl JftBl'O ncjmf"-, ja.k Aetrně o jiných BOU(liti ná.s učl sv. lrennua při· 
poj · sl o Ckem "a snad". 
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"Chceš-li dokonalým bjrti, jdi a prodej We<:ko co máš, 8 rozděl 
chudým a pojd, následuj mne" ; apoštolilv údčl :slibuje těm, kteří 
by tak učinili, ale nižádného jiného Boha Otce nezvěstoval těm, kteří 
ho následovali mimo toho, který od počátku zákonem hlásán byl ; 
aniž pak jiného Syna, ani Mateř, žádo tivost rozvá~nělébo a po· 
kleslého aióna, ani PJérómu třidceti aiónuv, která e nám prázdnou 
a n6Stálou býti ukázala; aniž kterou bajku od jiných kacířův smy
šlenou; ale učil je, aby zachovávali přikázaní, které jim od po
čátku přikázal Btah, 8 starou žádo tivo t dobrými ~kutky napravili 
a Krista následovali. Že pak rozděleni tatku mezi chudé shlazuje 
pfedešlou žádostivost, dokazuje Zacheus, an di (Luk. 19, 8.}: niDe, 
polovici svého jměni dám chudým, a oklamal-]i jsem koho v čem, 
návrátfm čtvernásobně". 

Hlava XIII. 
Žo nový zákon neodporuje starému, al v d k větší dokonalo ti a Jáscc, jsa 

osvobozením ze služebnosti. 

. A že Pán ta. přirozená přikázaní, jimiž člověk osr>ravedlněn 
bývá 1), a jichž zachováva)i i před ustanovemm zákona věickni, 

kteří věrou ospravedlněni dosahovali a Bohu se Ubili, nezrušil, ale 
rozi§ftil a doplnil, to se dokazuje z jeho řetl, an totiž pravf (Mat. 
ó, ,27.): .,Řečeno jest starým: Nezcizoložfš r Ale já pravim ,·ám, 
že každý, kdožbykoliv pohled! na ženu ku požádá nf ji, již s nf cizo
ložil v srdci svém". A op t (t. v. 21.): .,Ucčeno jest: Nezabije I 
Ale já pra\'Ím vám, každý kdož se hněvci na bratra svého bez příčiny, 
vin n bude soudu". A (t.v. 33. 34. 37.): "Řečeno jest: Nebudeš kíi,·ě 
přísahati: Ale já pravlm vám, abyste nepřisnbaU na pro to. Bud pak 
leč vaše: Jest, jestl .a. eni, neni!" a což podobné jest. To všecko 
zajisté nent na odpor př,kazfim dávným, aniž je ru ( jakož stou
penci Markiónovi se rozkíikujt ; nýbrž doplněnim a rozšifenfm jejich 
jes~ jakož sám vece (l v. 20.): "Nebude-li hojnfjši spravedlnost 
vaAe vice nežli z:íkonikúv a fariseův, nevejdete v království ne· 
beské". Ale což tu bylo více? Předně nejenom v fiti v Otce, ale 

1) Ro111umf se ta, kt rá v desky srdce lidského nav a jsou a kterf. 
ne&oliko praotcové phd Mojži" m, a1e i p han zachovávali, za první povinnosc 
po~ice; Bohy ctlti, rodiMrn slo~iti, etaril v úctě míti, t. p. K t m ae 
i t'f. Pavel odvoUvá (Řún. 2, 15.) a sv. J u.stin mdi (I. Obr. fO.). ie praotco't'é 
před Mojž.ilem, tijfce dle tkhto, u Boha o pravcdln~ní d~li. 

.. 
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i v Syna jeho, kterýž se již zjevil, nebot ten přivádí člověka ve 
spojeni a v jednotu s Bohem. Potom pak netoliko mluviti, ale 
i činiti, ne bot oni sice mluvili1 ale nečinili; a netoliko se zdržovati 
od zlých skutkův, ale i od žádosti jich. Ale tomu neučil tak~ 
jakoby to bylo proti zákon11, nýbrž naplňuje zákon a vštěpuje 
v nás spravedlno t jeho. Proti zákonu by bylo to, kdyby byl, có 
zákon zaka:luje, učeníkům svým činiti v 1 1. Ale to co přikázal, 

zdrieti se totiž netoliko kutkflv zákonem zakázaných, nýbrž i vše
likého požádán( jich, nent zákonu na odpor, jakož jsme řekli, aniž 
pak tfm, kdo tak velí, zákon ntšf, ale jej naplňuje a rozšiřuje 
a rozkládá. 

2. Nťbot zákon, jsa dán sluhám, tělesnými zevnitřnostmi duši 
n·ičil, téměř jako poutem ji votahuje k poslouchám pňkaziiv, aby 
se člověk učil sloužiti Bohu ; ale Slovo osvobodilo duši a naučilo 
skrze ni i tělo dobrovolně držeti v čistotě. A tím j~ pottteba nastala 
odstraniti pouta služebnosti, jimž člověk již byl zvykl, i bez pout 
následovati Bol1a ; a1e i rozšfřiti příkazy svobody a utužiti podda· 
nost k králi, aby nikdo neobrátě se zpět, neukázal se nehodným 
osvoboditele vého; oddanosf pak a poslušnost k otci čeledi má 
býti tatáž u služebníkt1v jako u dltek; ale přec sl uši se, aby větší 
dfivěru měly ditky, poněvadž jest dtistojněj§i a slavnťjši jednání 
svobodné, nežli poslušnost eluZebná. 

3. A tudiž Pán misto "N ezcizoložfš 1" přikázal i ne požádati ; 
a místo "N ezabijeA I" i uchněvati se; mls to dávání desátku, roz
dati všecko jměni chudým; a netoliko bližní ale i nepřát.ely milo
vati; a netoliko štčdr}'llli dárci a dobrod~ji býti, nýbrž i těm darmo 
nechati, ktel'i nám přes moc odj(maj1 co nde jest. "Kdo ti odjimá 
sukni", di ( uk. 6, ·29. n.), t"tomu nechej i p1ášt a od toho, kdo 
béře, co tvého jest~ nežádej zpět; a jakož chce~ aby vám lidé 
činili, i vy jim čiňte", abychom se nermoutili, jako proti roli své 
byv§e ošizeni, ale radovali se, jako bychom t·ádi byli darovali, vice 
jako milostně se chovajíce k bližnlm, nežli nutnosti se podrobu
jfce. "A kdyžby tě někdo nutil'', dí (Mat ó, 41.), "abys s nfm šel 
ti lc kroků, jdi s nim i jiné dva" [tisfce], aby tak nešel za 
DÍm jako sluha., ale jako svobodnfk ho vedl, prokazuje ee bliž· 
nfmu ve všem povolným a pro p ným, nehledě k jejich zlosti, 
nýbrž prokazuje jim s v o u dobrotu, ptipodobňuje se b e samého 
Otci, "an sluo i svému velí vycházeti nad zlými i dobrými a de§U 
na sprav dliv6 i n pravedlivé" (t. v. 46.). A to, jak jsme prvé , 
tekli, ncbylot nijakž učenf who, který by zákon mil, ale který 
j~ naplnil a rozšfřil v nás; jako by někdo řekl, že my jsme Um 

• 
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vice povinni osvěděiti kutkem svou svobodu a vroucnějšf chovati 
k svému osvoboditeli poddanost i horlivost. Vždyt neosvobodil nás, 
abychom od něho odstoupili (neboť nikdo nemMe, vyloučen jsa 
od dart1 Páně, sám sobě pRsitelný pokrm opatřiti) ; nýbr.l abychom 
čím vice jeho milosti zfskáme, Um vice jej i milovali. Čfm pak 
vice jej milovati budeme, tfm větší slávy od něho dosáhneme, 
octnouce se u věčném patřenf na Otce. 

4. Když tedy všecka přirozená přikAzanJ jsou s pole -;ná nám 
i jim, mělat ovšem svtij lJOČ<Ítek a pftvod u nich, ale u nás e jim 
dostalo roz~fřenf a vyplněni. Nebof dl'feti se Boha a ná ledovati 
jeho Slova i milovati je nade w~ko, bližniho pak jako che samého 
{člo~·ěk totiž ělověku bližním), a varovati se v~elikého zlého skutku, 
a cokoliv takov ho polečno jest oběma [z:lkoniim]. to ukazuj Boha 
jednolto a téhož. Ale ten jest Pán nnš~ Slovo Boží, k rý nejpné 
sluhy k Bohu táhl, později pak vysv bodU ty, kteťf mu podrob ni 
byli, jakož sám vece k učenikiim ~Jan 15! 15.): "Již nebudu na
zývati vás sluhami; neboť sluha neví, co pán jeho činf. VltS tmk 
nazval jsem přátely, poněvadž všecko, co jsem slyšel od Otc , 
zvěstoval jsem". Tím pak že pravf: "Již vás nebudu nazývati sJu .. 
bami ", ukázal co nejpatrněji, že On j st ten, k rý prv lidem tu 
služebnost k Bobu zákonem uložil. ale otom jim i oborlu da
roval. A tim že pravf: "Sluha neví, o činí pán jeho", osvědčuje 
nevědomost služebného lidu při jeho přišti. A že nčentky Hvé na
zývá "přátely Bož1nsi" ~ tfm patrně ukaznje, že jest On lovo Boži, 
jel10ž i Abrahám šlechetnou věrou dohrovo1ně n bez pout násle
duje, piitelE."ro Bož(m se stal (Jak. 2, 23.). Ale ani s Abrahám m 
neuzav~elo Slovo Bož( př:ítelstvi z potí'eby, jsouc od po ·í'tku do
konalé; ncbof di (~Jan 8, 58.): "Prvé ne-lli Abrah~m byl, jtít j em !" 
nýbrž aby i Abr bámo i d, l'oval život věčný, jsa rlobt·otiv, poně

,·adž přátelstvl Boží uděluje nesmrtelnosti tčm, kteři ji ujfmaj(. 

Hlava XIV. 
Co B6b od člověk& ió.dá u bo jemu činí, vAecko slouží k sp e člově ; DOb 

nemá člověka potrcbf k ničcmul, aám mu še dobrotivě a dArmo dl\vl\ie. 

1. A tak na poMtku nPA!tvotil B~h Adama, jakoby m~l potřebi 
člověka, nýbrž aby měl, komu by dan\ svých udílel 1). Nebot ne. 

1
) "'l'of jest", čteme v "Hierarchii n b kó", u. Divi~o'ri pliplsované 

71vla.stnoat1 p6vodce veikerenat-va a dobrod ~a avrchovaného, aby v účaatenstvt 
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toliko před Adame~ ale i přede všim st.vofentm oslavovalo Slovo 
svého Otce, jsouc v něm, a samo od Otce oslavováno bylo, jakož 
samo pravi (Jan 17, 5.): "Otče, oslaviž mne slá..,·ou, ktll.rouž jsem 
m~l u tebe prvé, nežli sv~ta bylo". Aniž pak velf, abychom ho 
následovali, jakoby měl našeho poslouženf potřeb{ nýbrž aby nám 
samým udělil spasenf. Nebot jiti za Spasitelem jest přióčastniti se 
pasení; a jití za světlem jest při účastniti se sv~tla. Kdož pak jsou 

ve světle, neosvěcují sami sv Uo, ale jsou od něho osviceni a ob
jasněni; nic mu ne pro pfvaji oni, ale ami dobrodiní berou, jsouce 
osvíceni od světla. 'l'nk i sloužiti Bohu Bohu sice nic neprospivá, aniž 
má. Bť'lh potřebt lid~ké služby; ale On sám dává následujfcfm jeho 1 
a sloužictm jemu život a nepo~itelno ť i sJávu věčnou, dobrodi • 
nim o<lplácťje sloužlcim jemu za to, že sJoužJ a násle.dujfcim ho 
za to, že ho následuji, ale žndného od nich dobrodiní nepřijtmaje; 
je t zajisté bohatý, dokonalý a bez potřeby. AvSak proto vyhledává 
BiH1 od lidí služby, aby i dobrý jsa a milosrdný~ dobře činil těm, 
kteří tTvajf v službě jeho. Jak jistě toti~ Bňh ničehož nemá po
třebf, tak velmi Ilotřebuje člověk spojeni s Bohem. A jistotně to 
jest ~lávou člověka, vytrvati a. zQ.stati v službě Božf. A protož 
i i·ekl Prin nčeníkům svým (Jan 15, 16.): ,,N zvolili jste mne vy, 
ale já zvolil jsem vás", znamenaje, že neoslavili jej oni jdouce za 
nim, ale Um, že mí ledovali Syna B žfho, oni oslaveni byli od něho. 
A opět (t. 17, 24.): "Chci, aby kde j em jn, tam i oni byli, aby 
vid~li slávu mou~ ; nikoliv marně se tfm vychloubaje, a.le slávy své 
děliti chtěje s učenťky .. ýlni, o niehž též Isaiáš df (43, 5. n.): 
Od východu pi'ivedu símě tTé a od západu seberu tě; a. teknu 

severu: , tivedl a jibu: ebraň! přiveď syny mé z daleka. a dcery 
mé od končin zeml-, všecky, kteí1 se na.1.ývaj( dle jmena mého; 
nebot k slávě své upravil, zpňsobil, učinil jsem ho". A to proto, 
poněvadž .,kde jest tělo, tam shromážd1 se i orJové" (Mat. 24, 28.), 
účastnice se v slávě Páně, který nás k tomu zpfisobil a z:ftdil, 

abychom s ním byli a s ním sdíleli slávy jeho. 

2. A tak Břlh z počátku člověka stvořil pro §tědrost svou ; 
praotce pak zvolil pro jejich paseni; lid pak obě připravoval, 
uče neučelivce následovati Boha; proroky pak zřfdil na zemi, cviče 
člov~ka býti schrankmt Ducha jeho a míti obcováni s Bobem, sám 
ničeho nepotřebuje, ale tčm, kteřf potřebuji jeho, sebe v obcováni 

• 
ua 8V~m blahu pozval a p"jal všecko". A Petr Lombardský praví {lib. II. Seot. 
di8t. .}: ,.Proto uči11il B 11 tvory ro~um~, aby jej , evrcbované dobro, poznali, 
pozniJlce milovali, milt.Yice ho drželi, ddíce ho blaženi byli" . 

J 

• 
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propůjč\lje; a ktefi se mu zaslibili, těm jako stavitel stavbu spásy 
jejich kr e, a nevidomým v Egyptu dada vtidce sám od sebe, a 
nespokojenct"tm na poušti stanově velevhodný zákon, a vešlým do 
země dobré do tatečného ud~luje dědictví, a navrátivšim se k Otci 
tučného zabiv telce a první da.rovav roucho, a tak mnohonásob
ným pii obenim lid tvo přiváděje k souhlasné spáse. A prot.o Jan 
ve Zjeveni vece (1, 16.): "A hla jeho jako hlas vod mnohých~. 
A v pravdě zajisté vody mnohé Duch [Boží] 1) poněvadž bohatý, 
a poněvad~ veliký jest Otec. A těmi všemi procházejfc Slovo, bez
závistně prospěchu propujčovalo těm, kteřf se mu podrobili, každému 
pokolení 1) náleiitý a vhodný zákon předpisujíc. 

3. A tak i lidu zákonem ustanovil zřízení s\·atostanu a vy
stavěni chrámu a zvolení levitfi, oběti též a dary a památky 3), 

i všelikou ostatni službu. Ont sám nic toho nemá potřeb1 ; ne ot 
jest vždy pln všecb darův, maje v sobě všelikou líbeznou vl'tni a 
všeliké libovonné 7~pachy prvé ještě, nežli Mojžíše bylo; ale ,-y. 
učoval lid, an se lehkovážně k modlám vracel, mnohým napomí
nánfm, cviče je. aby vytnali a sloužili Bohu; veda je tfm, oo bylo 
druhé, k t()mu, co jest prvním, t. j . olu11tnými věcmi k prtwým, a 
dočasnými k věčným, a tělesnými k ducbovným, a pozemsk1mi 
k nebeským; jakož i :Mojžišovi řečeno jest (II. l\fojž. 25, 40. : 
"Učinf~ všecko podle obrazu těch věcí, jež jsi patfil na hofe". 
Nebot po čtyřidcet dni učil se pamatovati si řeči Boži a nebesk~ 
oznaky a obrazy llucbovné a podobenství budoucích věcí, jakož 
i Pavel di (1. Kor. 10, 4.): "Pilit zaji té ze kály je provázejfci; 
skalou pak byl Kristus". A opět uveda prvé, co se nalezá v zá
koně, dokládá (t. v. ll.): "Tyto pak we ·ky věci staly e jim 
v podobenstvi; napsány pak jsou k výstraze našf, na něž konec 
věkuv do~ I". Tak tedy skrze obrazy učili se báti se Boha a trvati 
v poslu§nosti jeho. 

1) Vodarui umobými ro2um~ tajemně rozličné mocné pt&sobcnl Ducha 
8\'. a. zikon6 j(m daných, na &ikladě slova Plulě Jan 7, 38. 

' ) "Conditíoui", co! obyčejně sice odpovídá řeckému y,:rl<rét, al j Tll • 
doret jednou Y.~-7t~ vykláM Blovem y~>~e.á. rod, pokolení; a to zde zvll.ště 
Be hodf. 

~) "Monitiont"S", Bnad slavnosti na pam,tku rozličných dob rodin{ od 
Boha přijatých. 

• 
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Hlava XV. 
Píi•odně Bdh lidu židonkěmu ustanovil toliko desatero pfikátnnf, pozdějli 

zevrubné předpisy dl\ny jsou pro jich tvrdošijnot~t. 

1. Tak byl jim zákon i káratelem i proroctvím budouctch 
věcí. Nebot nejprvé napomfnal je Bfih přirozenými zákony, které 
od počátku lidem byl dal a vštípil, t. j. desaterem přikázaní 
(kteráž kdo nezachovává, spasení nedojd~), a nic fce od nich ne
žádal, jakož i 1\Jojžiš v Deuteronomii di (5 22.): "Ta jsou všecka 
slova, která mluvil Hospodin ke všemu fihromáždňni synO.v i rael
ských na hoře a nic nepřidal; a napsal je na dvou kamenných 
deskách a dal mně" ; aby totiž ti, ktei'i by ho poslouchati chtěli, 
zachovávali přikázani jeho. Ale když jim napadlo uliti si tele, 
a navnítili mysli svou do Egypta, t•aději chUjíce býti poroby 
než1i svobodníky, tehdáž dostalo se jim ostat i služebnosti, ana 
k žádostivosti jejich se hodi1a, od Boha je sice neodloučila, ale 
jhem poroby jim panovala, jakož prorok Ezechlel příčiny usta.no
'·ení takového zákona uváděj dí (20, 24. 25.) : ."A po žádosti 
nl e svého ') pásly oči jejich a já dal jsem jjm přikázaní ne

dobrá 2) a soudy, kterýmiž nebudou žiti". A Lukáě pt~e (Sk. 7, 
98. n.), že Štěpán~ jenž první od apoštoJO. za jahna zvolen a první pro 
vyznáni Krista usmrcen jest, takto o Mojžišovi se prohlásil: "O nt 
ptijal přikázaní Boha živého, aby je dal vám, jehož nechtěli po
slouchati otcové vaši, ale zavrhli a odvrátili se srdcem svým do 
~gypta, i·kouce k Aronovi: Učiň nám bohy, ktciiž by před námi 

šli; nebo Mojžišovi wmu, kterýž nás vyvedl ze země Egyptské, 
nevíme, co se přihodilo. A udělali v těch dnech tele a oběto
vali ob t modle a. veselili se v dfle rukou svých. Ale odvrátil 

'} Jak text p'Ovodnf, tak i LU i VuJg. mají: "po modl'ch otcft jejich~::. 
·) .. eui pochybnosti, ie sv. Otec ta přikázaní nedobrá r"Ozumi o před· 

piscch zákona Mój! išova o svěceni svá.tkfiv, přinášeui obětí, zdržovAnf se ně
kterých poknnO. a pod.. kteréžto předpisy dflem pro veliký počet Bv(\j, dOem 
!e jimi krotiti ae mčly zlé U.dosti, byly tUk~ a ke mnobtm pfeBtnpkOm pH
letitost zavdávaly, aniž jimi přese vši olJUt byl.o be doeáhoouti ospravcdloěof, 
ponňvad! byly toliko nástinem budouclho ~koupení. Než novějšf vykl&datel~ 
tčmi příkazy nedobrými a soudy, kterýmJ života dosťce nebe, rozuměj(, hle
díce &bzvláětě k v. 26., zvliitnf dopu.Atěn( Boti, že zpranljt ae Židé modlo
sluibou pobD.Ilekou a norozcňátlc& &vá hoěm Molochu o tujf, takto se po
škvl'ňujfce a o žhot vččoy připravujfce. 
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se Buh a vydal je, aby sloužili vojsku nebeskému, jakož psáno 
jest v knize pa·orokiiv (Amos ó, 25.): "Zdali pak jste mi obětovali 
oběti a dary po čtyřidcet let ua pouěti, dome Israelský? A přijali 
jste stánek Molochův 1) a hvězdu boha Remfam i), podobizny, kterét 
jste zdělali, abyste e jim klaněli" ; tim zřejmě ukazuje, že od žá
dného jiného Boha nebyl jim dán takový zákon, nýbrž od jednoho 
a téhož i takový, kterýž sluool jich služebnosti. Pročež i k Moj
žišovi dí v F..xodu (32, 2. 3.): "Yyšlu před tebou anděla svého; 
nebot nevstoupím s tebou, poněvadž jsi lid tvrdomjný". 

2. A mimo to sám án dokazuje, že i některá přikázaní od 
Mojžiše jim ustanovena byla pro tvrdost jejich a nepodajnosf ; 
neboť když mu tekli (Mat. 19, 7. 8.): "Co tedy Mojžiš přikázal 
dáti list zapuzení a propustiti ženy?" řekl jim: "To vám pro 
hrdost srdce vašeho do pustil, ale od počátku nebylo tak"; čímž 
ověem vymlouvá Mojtiěe~ jakožto služebníka věrného, ale i toho 
jednoho, který na počátku muže a ženu učinil, Bohem vyznává, 
je pak kárá, že jsou tvrdJ a uepodajnf. A proto dal jim Mojžiš 
toto pfikázani o )j tu pr<>pustném, \'hodné jich tvrdosti. A co pra
vfme toto o starém zákoně? nalezfijtce, že i v novém apo~tolé totéž 
činili a z též řečené pfi~iny, au Pavel ihned praví (1. l{or. 7, 12.) : 
"Ale to já prayím, nikoliv Pán". A opět (t.v. 6.): "'l'o však 
pravím podle dopuštěnl a nikoliv podle rozkazu". A zase (t. v. 25.): 
"Ale o parmách přikazu Páně nemá~ radu však dávám, jako milo· 
srdenství doělý od Pána, abych byl věren". Ale i na jiném mistě 
dí (t. v. 6.): "Aby vás nepokoušel satan pro nezdrželivost ~i". 
Nalezáme-li tedy, že i v zákoně novém apoštolé podle sho,1vavosti 
něěemů dopou~těli, pro nezdrželivost některých, aby tacf lidé za· 
tvrzelí, zoufajfce naprosto nad spasením svým, ueodpadli od Boha: 
nesm1 nám býti divno, jestliže i v zákoně starém týž Bůh takového 

J) Moloch~~~;:; b~la modla Ammonit:n.ru'\v, jejíž jJJ\eno "'krile" zn~
lDeDL šalotnoun k vOli tenioAm svým postavil Molochu chrAm se sochou 
z kovu ulitou, dutou, s ro~enýma pi:ed sebe rukam., která se pak ohněm 
rozpálila a v jejť lhavé náručJ se nevinné dítky kladly. Aby pláč j ich uebJl 
alyMo, prováděla se děsná. hudba troubami a pUcaJami a bubny. TakovA ohavuá 
modlosluiba děl& se té! v Karthagu. Sv. J erou.ym •~ domnivá, ~e Moloch byl 
ochraocem plození dftek, za kterou pak příčínon ae mu i takové oběti vzdá
valy. 'Viz J rem. 32, 36. 

1) Remfam oenaJed se DJIÚ v piivodnim textu hebr. (Amos 6, 26.), 
nýbr! i''.~, cot zoaJDeuá Sawrna od Arahii Keivan wu:vau ho i l .. XX 

m~i po koptickn 'P"''9á", 'Theodotión na tom mlat Je lad ~pwa-.'1 tem . tu ; 
roznaú se hvězda alatul'nua, Krouos, t. j . de pot,rnjkL čt&s . 
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oosi ku prospěchu lidu učiniti svolil, lákaje si je řečenými ·obyčeji, 
aby vedl nich spasitelných desatero ptikázaní zachovávali a tak 
jeho se držlce nevraceli se k modloslužbě, aniž odpadli od Boha, 
nýbrž na.uěili se milovati ho celým srdcem svým. Jestliže věak 
někteft pro neposlušné ty Israelity a zavržence praví, žeby ten 
učitel Zllkona byl slabý, naleznout i v povoláni naě e m 1), že mnoho· 
jich povoláno ale málo vyvoleno ; a že kteří uvnitř vlci jsou, zevna 
pak oblečeni býveJ1 v rouno ovčí; a že Bi\h i jeho napomtnáni, 
jakož bývalo vždy, ěettí u ěJověka ·vobody i svémoci, aby spra
vedlivě souzeni byli, kteř1 ho neposlouchají, protože ho neposlou · 
cha}j, a kteří ho poslouchali a věřili mu, aby poctěni byli nep<>
ruši telu os tí. 

Hlava XVI. 
Že Kri tus Pán zrutil sice d.kony, jimiž se ospravedlnění nezískA; ale dew~ro 

přikázaní nezruAil, poněvadž mu lidstvo vždy podrobeno bylo. 

1. Že pak ani obřízky nepřikázal Bůh, jako na dokonalé 
ospravedlněni, ale toliko na z na m en 1 '), aby pokolen1 Abrahámovo 
trvalo označeno, tomu z pfsma samého se učfme, ano dí (1. Mojž. 

1) T. j. v clrkvi. 
~) fohoto náhledu byli se sv. lreo~em i jiní sv. Otcové řečtí i la· 

tinšti, u t. obřízka byla pouhým znakem t ·aesným vyvoleného nál"Odu; ale jil 
sv. Ambrožem, vice "citě sv. Augutinem připravovAna. n&Uka scho1aetik6, 
zvlA~tě sv. TomAše Akvinského (III. parte qu. 62. art. 6.), ze obftzka spojena 
s věi"OU v pHAt.ího zaslíbeného Vykupitele, udělovala pacholatllm židoY~kým 

tfcht milosti (V)jm& přímé )Jojetl u věčnou slávu} jako svátost sv. ld1.u. Tuto 
svAtost s obHzkou porovuáveJe dí sv. BerllU'd: "Jako nyni křest bez přičiněni 
vůle křtěných dítek spAay jim dodAvA: tak i drubdy obnzka. bez vdle pacho
Jfkd vykonána spaseni jim ziskala". A zajisté bylo proliti m e oa tom oudu 
těla, v nt';mž vš clca téměř pochot ta IIDá se BOUBti:etl'ojc, vhodn.)"nl znu..m61Úm 
veliké jednak prorilly, jednak litosti a zadostucinénf. Tomu nic n vad-4 lepra
otcově pfed ustanovenim obřízky, taktéž ospravedlnění dosáhli; ddJt i Abra
hAm již před obřeziDhn ospravedlněn jest akrze vfru a posluinoat; anil 
platí wí.mitka, ieby poblavi lenské .ospratedlněnf postrádalo ; nebot teně jlž 
po prvnfm břichu veliké pokání ulo!ono, te v bolest«.b bude roditi, a B6h 
k uděleni avé núlo11li rozličné cesty mi, anii je niÍm Jtieviti povinen je&t. -
V muvnhn ohl du (dllvodll zdravotn!eh ponecb,me) &načf p tJačenf těleaných, 
yfabec bř(~ojcll U.dostf.. 
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17, 9.)~ "Řekl Billi k Abrahámovi: Obřezán bude z vás každý 
mužského poblaví1 a obřežete tělo hanby své, aby z namentm bylo 
úmluvy mezi mnou a vámi". A totéž di Ezechiel prorok (20, 12.) 
o sobotách: "Nad to i soboty své dal jsem jim, aby byly zna.
m e nim mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Ho~podin, jenž 
je posv~cuje" . A v Exodu dí Biih k Mojžišovi (31, 13.): ."A obot 
mých ostřihati budete; ne bot budet to z na m ním mezi mnou 
a vámi po rodech vamch ". Na z na m e n 1 tedy tyto věci ustanoveny 
jsou, ale nebyla znamenf bez významu, t. j. bez podkladu, aniž 
marná, jsouce totiž dána od moudrého umělce, nýbrž tělesné obře
zání ·poukazovalo k ob~.zání duchovn(mu. Pravít zajisté apoštol 
(KoJ. 2, ll.): "My obřezáni jsme obřezáním, n učiněným rukou". 
A prorok df (V. Mojž. 10, 16.): "Obřežte tvrdost srdce s'•ébo !" 
Soboty pak vyučovaly stálé věnováni celého dne službě Boží. ."Jmfoi 
jsme", vece apo~tol Pavel (Ř(m. S, 36.), "celý den jako ovce na 
zabiti"; jsouce totiž zasv cení a ,sloužíce (jemu] po všecken čas 
viry své a přiddujfce se ho a zdržujíce se všeho lakomstvf, neshro
maždujice, aniž majíce pokladfi no. zemi. Poukazovala pak [sobota] 
i k od po '~inku Boiimu po vykonaném tvořeni, t j. ke království, 
v němž odpočine člo,·ěk ten, který vytrvá v službě Boží, a pii
úča tní e stolu Božíbo. 

2. A že těm i to věcmi člověk ospravedJn n nebýval. nýbrž 
že toliko na znamení u tanoveny byly lidu, do1cazuje se tím, že 
Abra.luím. i bez obřízky a bez zachová,•áni sobotních dnu "uvěřil 
Bohu a pokládáno jest mu k spravedlnosti a. přltelem Božím na
zván jest" (Jak. 2, 23.). A1e i Lot bez obřezáni vyveden jest .ze 
Sodomy a zachován byl od Boha; i Noo, libě se Bohu, ač nejsa 
obřezán, obdržel rozměry světa druhého pokolenL Ale i Henoch 
bez obřízky byl milý Bobu, a jsa člověk vykonal poselství k andělům 1} 

') Sv. Otec tuto na oč.icb má, co 8() vypravuje L Mojž. 6. o "lplech 
Botfch", t. j. o potomcich zb<Jinébo étha, .že i pojali feny r; dcer lidských, 
t. j. z potomkfl Kainových, a te tenkrát byli na 11větě obrové, t. j. lidé mohut
ných a &ilných těl a kruté mysti, k:t ř1 zlým náruživostem svým hovíce všeJiké ne
pravosti páehali. " yny Bo~ml11 (cod. A : cint'Aot 'toU e~ov misto utol "tOu 6 toú) 
ro&uměla židovská tJ>adice padlé and~ly, kteří dle apoktjiickě knihy Heno. 
chovy (bl. 6. a n.), z prvních dob makkab jskýcb poeház jtd (Langen, D. Jn
deathum zur Zeit Chrliti str. 35. n.), počtem 200 1 neb s na. zemi se epuatm, 
dcery lid11ké r.a. lenr pojali a 1 nimi onynu obry zplodili. A těm synCnn čili 
anděltun Boifm oznámil prý Hcnoch (podle 1m. H nochovy) eoud Bo!f. Této 
lido•ské tradice o andělich s ženami s • sně apojivlfch pHdržcli ae i ne-j
lt&rif sv. Otoo' a jak z t. m. •e podobá, i sv. lrent'j. 
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a unešen jest 1), a chová se do nynějška jako svědek pravedlivého 
soudu Božfho: že pfestupnfci andělé svrženi jsou na zemi k od· 
souzeaf, ale člověk milý [Bohu] unešen jest k svému spasenf. Ale 
i ostatní množstvi těch spravedlivých, kteří před Abrab.~mem byli, 
i těch praotro, jižto žili přtd Mojžišem, ospravedlněni byli bez 
řečených věci i bez zákona MojžiWva, jakož sám Mojži~ di k lidu 
v Deuteronomii (6, 2. 3.): "Hospodin Btlb. tvůj úmluvu učinil na 
(hoře] Horeb; a neučinil úmluvu tu s otci vašimi, ale s vámi 14

• 

3. Proč tedy neustnnovn Hospodin otcl\m úmluvy? Poněvadž 
zákon se neukládá sp111vedliTým (I. Tiro. l, 9.); ale otcové měli 
trest desatera přikázan1 7.apsánu v srdci svém a v duši své, milujice 
totiž Boha stvořitele svého a ~driujíce se všelikého bezpráví pt·oti 
bližnfmu. Pročež nebylo ani potř bi napomínati jich káravými 
předpisy, poněvadž měli spravedlnost zákona sami v sobě. Když 
pak tato spravedlnost a Jáska k Bohu v zapomenuti pfišla a zahynula 
v Egyptě, tut nu tne Bůh dle hojné k lidem dobroty své zjevovaJ 
se hlasem a vyvedl z Egypta lid mocně, aby člověk byl opět uče .. 
nikem a následovníkem Božfm. I trestal tvrdošijné, aby nezbrzeli 
Stvořitelem svým; a mannou krmil. jej, aby výmluvného ll) pokrmu 
pi1j1ma1i, jakož i Mojžíš dí v Deuteronomii (8, 3.): "1 krmil tě 
mannou, kteréž nezna1i otcové tvoji, abys pomal, že ne samým 
chlebem živ jest 8ověk, ale každým slovem Božím, které vychází 

') Vira ta v uneseni H nocha nklád' se na I. Moj!. 5, 24.; "A chodil 
sBohem, aneukázal se (čili laetně: a nebylo ho -vlee); nebo vznl bo BOb", 
a vyskytá se · eš~ d....akr4t v St. Z. v k.n. Sir. 44, 6. ! ."Enoch lfbil se Bobu 
a přenesen jest do rlje, aby dal národ\un {Vulg.: gentibus; řecký text: 
't'at.; yeve~ií;. příštím pokolerúm) pdcánf", a 49, 16.: ,tádný nenarodil se na 
zemitakov)·,Jakýž bylEnoch; neboUonvza.tjest z země", ajednou vN.z . 
.Žid. ll,&.: "Věrou přenesen jest Enocb, aby neviděl smrti; protože jej 
BUh přMlesl; prvé ~sté nežli j~st přeneRen, měl svědectví, že se Ubil Bobu'". 
Na dkladě mist těchto oelze pocltil.~ovati, !e Hen eh zpd&ob m nějakým nám 
nepovědomým, snad podobným, jak proměněni budou Jidé zn. příchodu Pé.ně 
k soudu ještě !ijlci, z této .země vzat j est, aniž smrti zakusil. V apokryfickýcb 
knihách N. Z. H' tor. Joa. fabrl ligu. c. Sl., Evang. Nicod. c. 21>. zachována 
další tl'adice židovská, ~c pv de clnem soudným s Elilišem opět na svět~ 

se objeví o proti antikristu svfl.clčit.i bude, až pak od nť.ho v J rosalémě 
bude usmrcen (srovn. Zjev. 11, 8. n.). FoněvadJ amre na vlecky lidi při§lf., 

(i'um. 5, 12.) a ulo~eno jest lid m jednou umHtl a potom soud (Ž.id. 9, 27.) 
i sv. Otcové domniínce té víry přikládnli. - Šířeji o Henochovi se rozepist\ie 
sv. Otec ještě V. &. 

2) Tak jsme pi-elofili " rationalem escam", řecky snad apto~ 
). o y t Y. 6 v, vů1l de k ná.sl. eitútll. 
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z úst jeho. Tak i lásku k Bohu přikazoval i spravedlnost k bliž
nímu v srdce všUpoval, aby [lid) nebyl ani nespravcdliv, ani ne
hoden Boha; a tak připravoval člověka de aterem přikázaní k svému 
přátelstvf a svornosti s bližnim (což ov~em prosp1valo člověku 

samému); ale Bůh ničehož neměl potiebf od člověka. 

4:. Pročež dí pismo (V. lúojž. 5, 22.): "Tato slova mluvil 
Hospodin ke v§emu sboru ynd I raelských na boře a nic nepřidalu ; 
neboť ničcbož, jak právě jsme tekli, neměl od nich potřebí. A opět 
di llojži" (t. 1 , 22.): "A nynf, IRraeli, čeho žádá Hospodin Bdb 
tvůj od tebe? jedině abys se bál Hospodina Boha svého a chodil 
po cestách jcl10 a miloval ho a sloužil Ho podinu Bohu svému 
z celého rdce svého a ze vši duše svéll. Ale to zvelebilo ovšem 
člověka, dávajíc mu to, co mu scházelo, t. j. přátel tvf Boží; 
ale Bohu nedávalo nic, neboť Bůh ncměl potřebi 1á5ky člověka.. Ne
dostávalo e však človčku slávy B ži, jíž nikterak nemohl dosíci, leč 
vzdávaje se Bohu. A pro tož opět ovece Mojžiá k nim (t. SO, 19. 20.): 
"Vyvol život, abys živ byl ty i plémě tvé: milovati Ho8podinft. Boha 
svého a poslouchati hlasu jeho a přidržeti se ho, poněvadž to 
jest život t\•ůj a dlouhost 4nd tvých!" A k tomuto životu připra
vuje člověka Pán, ta lova desatera pfikázanf s á m o sob ě všechněru 
rovněž mluvil; a proto rovněž trvaji u nás, docházejíce tělesným 
jeho ~říštim rozšíření a doplněni, nikoliv pak zrušení. 

5. Ale přikázaní služebná zvlášť skrze Moj žiše ustanovil 
lidu, jak se k jeho kázni hodila, jakož sám Mojžíš dí (t. 4, 14.): 
."A mu ě přikázal Hospodin v ten čas, abych řekl várn spravedlno ti 
a soudy". Co tedy oněm k služebné kázni a na znamenf dáno 
bylo, to zrušil novým zákonem svobody; ale co byJy piikazy při
rozené a svobodnickó i všem společné, ty rozšítil a rozmnožil bez
zá vistně a štědře, daruje lidem skrze přijetí za syny [Boží tu 
milo t], aby poznali Boha za Otce svého, a milovali ho z celého 
srdce a následovali bez odporu jeho lova, zdržujíce se netoliko 
zl}·ch skutkův, ale i žádostí jich. Avšak rozmnožil i bázeň, neboť 
synové mají se více báti nežli služebnici a větší chovati lá ku k otci. 
A proto di Pán (Mal 12, 36.): "Z každého slova prázdného, které 
mluviti budou lidé, vydají počet v den soudnýll ; a (t 5. 28.): 
,.Kdo pollledne na ~enu ku požádáni jí, ji! scizoložil s nt v srdci 
svém''; a (t. v. 22.): "Kdo se hnčvá na brutra svého bez příčiny, 
vinen bude soudu" ; abychom včděli, ~e netoliko ze skutků nám 
bude Bohu vydati počtu jako služebuikdm, ale i z lov a myšlenek 
jakožto těm, ktetf moci svobody dosáhli, v které člověk více zkušen 
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bývá, zdali Pána cti, jeho se bojí a jeho miluje. A proto i vece 
Petr (I. 2, 16.), "že nemáme svobody za zástěru zlosti", nýbrž 
k dotvrzení a osvědčeni vfry. 

Hlava XVIL 
Dokazuje, 2e oběti předobrazujťcích Btlh neměl potřebi, aniž člověk jimi 
ospravedlnění svého doeahonl; protož byly zruAeny a běC nov zákoniÚ usta
novena, obět THa a Krve Krista PAna, která se po celém světě Bohu vzdávati má. 

v 
1. Ze pak BO.b neměl potřebf otrocké služebnosti jejich, ale 

pro ně samy n které obyčeje a obřady v zákoně přikázal, w pro
roci ÚJ>lně dosvědčují; a pak že Buh oběti jich potřebí oemá, nýbrž 
(že se vzdává] za toho, kdo obětuje, za člověka totiž, i tomu Pán 
ztejmě učil, jakož jsme prvé uká.zali. Nebot když jednou znamenal, 
že nedbajl spravedlnosti a odvracují se od lá ky k Bohu, ale do- · 
nmíva.ji se, žeby obětmi a jinými obraznými obřady mohli si 
usmířiti Boha, mluvil jim Samuel zajisté takto (I. Král. 15, .22.) : 
")lecbce Hospodin zápaliiv a občtf, ale chce, aby slyšán byl hlas 
jeho. Hle I sl}'OOni povolné nad oběť a posloucl1ání nad tuk skopcův" . 
.A David dí (Ž. 39, 7.) : "Oběti a darů nechtěl jsi; ale ~i dokonal 
[probodl] 1) jsi mi; zápalů také pro břich nežádal jsi". Tím se po· 
naučuje, že chce Bůh raději poslušnost, která je zachová, nežli 
oběti a zápaly, k tcre jim nic neprospfvají k ospravedlnění, a spolu 
i novou úmluvu zvěstuje. Ale j~ště zřejměji v .žalmu padesátém 
o témž pmví (v. 18. 19.): "Neb kdybys byl chtěl oběť, dal bych ji 
ov~em; zúpalů nelibuješ sobě. Obět Bohu duch zkormoucený; rdce ' ' \\ " l · 

zkonnoucené a ponlžené Hospodin nezavrhne". Ze tedy BO.h ničehož 
nemá potřeb(, pravf v žalmu tomuto ptedcházejicfm (v. 9. n..): 
"Nepřijmu z domu tvého telat ani ze stád tvých kozlů; ne bot má 
jest ~šecka zvět země, dobytek na horách i volové ; j á znám v~ko 
ptactvo neb~ké a. krása polnf se wnou jest. Zlačněl-li bych, ne
řeknu t o b ě; nebot mi'lj jest okres země i plnosť jeho. Zdaž jisti 
budu maso býkO.v? anebo krev kozlů piti budu?"' A potom, aby 

') ... echtěl-li otrok Žiti po ~estilcté službě ažiu priva svobody, nýbrž 
dále n lc~cti pánu ému, pi'edvcdcu jel:lt pretl úra.l d tyčoj a tam mu u h 
probodnuto na znamcnJ eluž.cbuosti trvaJó; odtud vznikJy i zvlá.štui zp soby 

mlm·cnf. 
21* 
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nikdo nemyslil, fe to všecko zavrhuje, jakoby se hněval. dokládá, 
radu jim dávaje (t. v. 14. 16.): "Obětuj Bohu obět chvály a vzdávej 

I 
\ Nejvyšširnu sliby své; a vzývej mne v den souženi svého a vytrhnu 
I tě a oslavovati budeš mne", odmltaje tak ony věci, kterými do

mnívali se. že hřešíce si usmíří Boha, ale k t.omu, čím bývá. člověk 
ospravedlněn a se přibližuje Bohu, je napom{nKje a povzbuzuje. 
Ale to dosvědčuje též Isaiáš (1, ll.): "Nač mi to množství oběti 
vamch? pra,·f Hospodin ; syt jsem! u A když byl zaruitnul zápaly 
a oběti a dary, taktéž i novoměsíce a soboty a svátky i všelilmu 
ostatni službu přjsJušoou, doložil raden jim jsa k věcem spasiteln)~ . 
(t. v. 16. n.): "Umyjte se, čisti buďte; odstraňte nepravosti od 
srdci svých s očl mých ; ustaňte zlob Rvých, učte se dobré činiti; 
vyšetřujte soud, vyprosttc toho, který bezpráví trpf, sudte sirotku 

• a o pravedlňt.e vdovu a pojďte, at e~rozsoudime, pravi Ho podin•. 
2. Nebot nezavrhl oběti jejich jako člověk rozhorlený, jak 

' rnnozi tvrditi se opovažuji; ale n,ad jejich slepotou se smiluje a 
pravou obět naznatuje, kteronž vzdávajice usmfří si Bob~ aby od 
něho života dosáhli. Jakož jinde vece (Ž. 60, 19.): "Obět. Bohu 
srdce zkroušené; vůně libezná. Bohu srdce velebici Stvotitele svého" 1). 

Nebot kdyby byl ze zlosti zavrhl ty jejich oběti, jakoby nehodni 
byli dosJci milosrdenstvi jeho, nebylt by ovšem jim radil, čim by 
se spasiti mohli. Ale že jest Bfth milosrdný, neodloučil je od dobré 
rady. Nebot když byl skrze Jeremiáše řekl {6, 20.): "Nač mi ka
didlo Sabajské přinášíte a. skořici z krajiny daleké? Zápaly vaše 
a oběti nelíbi se mi", doložil (7, 2. n.) : "Slyšte slovo Hospodinovo, 
veškeren Judo! Toto pra.vf Hospodin B6h Israeli : Napravte cesty 

f své a usídlJm vá na mistě tomto. NedOvěřujte ami u sebe ve 
( ( ~ slovich lživých, poněvadž oeprospěji vám do konce, íikajíce : Chrám 

HosJX>dinfiv, chrám Hospodindv jest I" 
3. A opět znamenaje, že je nevyvedl z Egypta proto, aby 

oběti mu vzdávali, ale aby zapomenouce modlosluiby Egyptan\1, 
Cl hlasu Hospodinova sly-Aeti mohli, což by jim~bylo k páse a slávě, 

týmž Jerem.iáěem di (7, 21. n.): "Toto pravf Hospodin: Zápalné 
oběti své sebeřte se zbitými obětmi svými a najezte · se masa. 
Nebot jsem nemluvil k otcdm vašim a ne přikázal jsem jim o zápalech 
a obětech v den, v kterýž jsem je vyvedl z Egypta; ale tuto t e ě 

11 přikázal jsem jim řka: Slyatc hlasu mého a budu Búh vá~ a vy 
budete lid můj, a kráčejte po všech cestách mých, kteréžkoliv 
pfikážu vám, aby vám dobře bylo. A neposlechli jsou1 aniž dbali; 

') Druhá čist v · e toho nenacház1 ae d.osloně v ~tamě av. 
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nýbd kráčeli v myšlenkách srdce svého zlého a obrátili se zpět 
a ne v před". A opět skrze téhož pravě {9, 24.): nAle v tom se 
chlub, kdo se chlubf, že zná a. vf, že já jsem Hospodin, kterýž 
činím milosrdenství a spravedlnost a soud na zemi", dokládá: 
"Poněvadž v t o m jest vfile má, d1 Hospodin", ale nikoli v obětech, t' 
zápalech a dařich. Nebot nebylo to hlavně přikázáno lidu, nýbrž 
jako piidavk m a z pfíčiny svrchu řečené, jakož Isaiáš opět pravi 
(43., 23. 24.): "Nevzdal jsi mi ovce zápalu svého, aniž obětmi 
svými oslavil jsi mne; nesloužil jsi mi ob tmi, aniž jsi se příliš , 
přičinil kadidlem; nekoupil jsi mi vonné věci za střibro, aniž jsem 
si žadal tuku občti tvých; ale v .břiších svých a nepravostech Htál '' 
j i ll~ed mnou_". "Na k?ho t~y vzezřím", dí ~66. 2.), "leč na tJ ' 
chudičkého a tichého a tresouctho se k řečem mym ?u " ebot ne- • 
odejme tuk a maso tučné od tebe nespravedlnosti tvé" (Jer. ll, ló.). 
"T e n t jest pfist, kterýž jsem já zvolil u, dí Hospodin (Is. 58, 6. n. ), 
"zruš každý vazek nespravedlnosti, přetni pout-a ná ilnickýcb spo
jeni, propust trýzněné v pokoji, a roztrhej . všeliký úpis nepravý. 
Lámej lačnému chleba svého upřímně, a cizince bez přístřeší uved 
do domu svého. U zliš-li nahého, přioděj ho, a pf1buzné rodáky své 
nezavrbuj. Tehthlž vyraz! jitřtú světlo tvé, a zdravi tvé čerstvl'ji 
dospěje a pi"edejtle před tebou spravedlnost a sláva Hospodinova 
obejme tě, a ještě budeě mluviti a. f knu: Aj, tu jsem ! " I Za
chariáš, jeden z dvnruícti proroldlv, hlásaje jim vůli Boží, praví 
(7, 9. 10.): "Toto di Hospodin všemohouci: Soud spravedlivý 
. udte; smilování a. milosrdenstvi čiňte jedcnkaždý s bratrem svým. t 
V do vy a irotka a piichoziho a chudého ocutiskujte, a zlého ne
připomínej nižádný bratru svému v srdci S\'ém". A opět vece · 
(18, 16. 17.): "Tato j on lova, kteráž činiti budete. Mluvte pravdu 
jedenlmždý k bližnímu svému a soud smírný sudte v branách 
svých a nižádný nepřipomfnej si zlo t bratra svého v srdci svém, 
a křivé přisahy neoblibujte si ; ne bot toho v~eho nenávidfm, pravi 
Hospodin všemohoucf". A Da.vill nápodobně dl (Ž. 33, 13. n.) : 
"Který jest člověk, an si žádá fivota a chce viděti dny dobré ? 
Zdržuj jazyk svllj od zlého a rty své, at nemlnvi lest. Uchyl se 
od zlého a čiň dobré; vyhledávej pokoje a stfhej ho" •. 

4. Z toho věeho jde patrně, že Buh od nich nežádal ani obětl 

• 

ani zápalť'lv, ale vfry a poslušnosti a spravedlnosti pro j e j i c h U\\\\\ 
spásu ; jakož u O eá~e proroka Buh uče je své vtlli tekl (6, 6.): 
,.Milosrdenstv1 chci vfcc nežli oběti, a poznán( Boi( vice nežli zá- ''"' ', 
paliiv•. Ale i Pán náš k témuž je napomínal, tka (Mat 12, 7.)~ 
"Kdybyste za ji ·té věděli, co jest: Milosrdenstvt chci a. ne oběti =- u.''""' , ... c... . 
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nikdy byste nebyli odsoudili nevinných", čímž dosvědčuje prorokům, 
že pravdu hlásali, onyno pak kárá ze svévolné pošetilosti. 

ó. Ale i sv)-m učenikfim radu dávaje, ~tby _prvotiny Bohu ob~
tovali z tvorshfa jeho, ne však, jakoby toho potřeboval, ale aby 
oni nebyli ani bez ourody ani n vděčnými, vzal chleb ze stvo· 
řenl pošlý, a diky čině tekl (Mat. 26, 26. n.) : ,. Totot jest mé 
tělo". A podobně vyznal i kalich, vzatý z téhož nMeho tvorstva. 
b}ti krvf svou, a nové učil oběti nového zákona; kterouž církev 
od apoštolů přejavl;i vo veškerém světě vzdává Bohu 1), jenž nám 

· krmě dává, jakožto prvotiny svých daru v novém .zákoně, o čemž 
.._"é: }falachiáě v dvanácti prorocích předpověděl takto (1, 10. 11}jJ 
SJ. ..g 'L - "Nemámť zallbeni ve vás, praví Hospodin ''Šemobou~ a oběti ne-

• ~'7 '<-t přijmu z rukou vašich. Nebot od "'Ýchodu slunce až na západ zve
lebuje se mezi národy jmeno mé, a na lcaždém místě obětuje se 
ka(lidJo jmenu mému a oběť čistá, poněvadž veliké jest mezi ná
rody jmeno mé, praví Hospodin všeg1ohoucí" ~Um čiře patrně zna
menaje, že prvější ovšem národ přestan obětovati Bohu ; ale že 
na každém mistě se bude vz ávati jemu obH a to čistá; jmeno pak 
jeho oslavuje se mezi národy. 

6. Ale které pak jest jiné jmcno, které se oslavuje mezi ná
rody, nežli jmeno Pána našeho, krze něhož oslaven bývá Otec 
i oslaven člověk? 8 poněvadž jest to jmeno vlastnfho Syna jeh o, 
a od ně ho učinčn jest člověk.em, svým je nazývá. Jako kdyby ně .. 
který král vymaloval obraz svého syna, spravedlivě by jej i s v ý m 
obrazem nazýval, z oboji příčiny, poněvadž i [obrazem] jeh o syna 
jest i poněvadž s á m jej vyhotovil; tak i jme no J ežfše Krista, 
které se po veškerém světě v církvi oslavuje, Otec s v ý m býti 
vymává, i že jest jmeno Syna je b o, i poněvadž on sám je napsav 
ke spáse lidstva dal. Poněvadž tedy jmeno Synovo vlastním jest 
[jmenem] Otce 8 v Bohu ~emohouclm s k r ze J ežfše Krista cirkev 

') Nem.fiže lJýti slavnějšfho, světlejšiho a bezpečoějiífbo nad toto sd
dectvi sv. Otce, te od té doby, co ustanovena Kristem Pfmem vcl bná sd.tosf 

.." pfi poslední večeti, v církvi sv. vidy stála, trvala a v~.dávala Be Bohn nckrv~Tá 
1· oběe Těla a Krve yna jeho na pam6.tkn jeho umu· nf, smrti, vzkiíšenf, osJ.a.. 

ven1, k cti a ehvAle Boha Otce, ku posil dech vUídcb, na zivda.vek budou· 

, 

bo vzkffšení a doea.f.eoi f.ivot& vě·ného. O tété! oběti dé.le j dni sv. Ote 
v hL 8S 2. a V. 2. - Všecky rajiBté oběti pošly i iidovaké i pohan~Jkě, ka· 
clfské pak a rozkolnické zteněeny jsou na některé zna.mcni~šť dni; toliko 
v clrkvi katolické se ucbov6vi ptea de obtUe ča&ftv i zlom)'llnosti lidak6 
ptfkaz Bolf, vyda.ot iulty Malaclié.ie proroka. Tol &brak skoro dvontlsfc 1 t! 
Zda! nen1 hrozni ta nevěra, kt rámu odporuje? 

• 
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obětuje: dobře dl v obojím obledn: ,.A na každém mí3tě. kadidlo 
vzdává se jmenu mém n a obět čistá". Kadidlem pak Jan ve Zje
veni vém nazývá (6, 8.) "modlitby svatých". 

Hlava XVIII. 
V církvi ltatol ck e jedině vzdAri pravá a či tá obét, "" lebn6 svátosti" 
totiž, ktcr6.ž jest Tělo a Krev Pána Ježi~e ICrish, dvdavek budoucího vzkříšení, 

Jc«>ré kaclfi ZRpírajf. 

1. Ob t cfrkve tedy, o které Pán učil, že se má vzdávati po 
veškerém svčtč '), jest tt Boha J>Ovažována oběti čist o u a přf
j mna je t jemu; nikoliv pak jakoby on měl od nás potfebf oběti, 
nýbrž poněvad~ ten, k t e r ' obětuje, sám oslavován l>ývá tim, 
co ob~tuje, když se dar jeho přjjfmá. Neboť darem osvědčuje ee 
králi i čest i náklonnost ; a poněvadž Pán chtěl, al>ychom Ye všf 
upřímnosti a nevinDě ob~tovali, proto kázal, řka (Mat. 5, 23. 24.): 
"Když trdy obětuje Rvfaj dar u oltáře a roeyomeneš se, že bratr 
tvůj má ně<:o proti tobě, nechej tu <lam svél1o před oltářem a jdi 
prvé smfřit se s bratrem svým a potom přijda obětovati budeš 
ilar wj". "zdáti t dy máme Bobu prvotiny tvorstva jeho, jak 
i Mojži~ dl (V. 16, 16.): "Neukáleš Re s prázdnem př-ed oblíčejem 
Hospodina Boha sv~bo" ; aby čl o v ě 1{, čfmž by se j P. mu vděčen 
prokázal, týmž i od n ěb o na vzájem počesť přijal!!). 

2. Avšak nebyly ob~ti v~ b e c zavrž ny; neboť ob ti byly 
tam, oběti pak jsou i tu; ob ti u lidu [israelského], oběti v cfrkvi; 
ale z pd sob toliko změněn jest, když již nP.obětnjf luhové, ale 
svobodnici. Nebot jeden a tentýž jest Pán ; Rle zv1nštnfho rázu jest 
povaha služebné oběti a zvl~tnfho i svoborlník~v, a~y se i v ob~ 
tech jevilo znamení svobody. Nic .zfljisté nenf u něho na. prázdno, 

') .Tak patrno, i ?- toho co předcházi i z toho co nlslcdoje. oemluvť tu 
n. Otec o dochovnfcb oběteeb modlitby, t.fcroulen011ti, cbYály, dilroěin nf, dobro· 
tinnosti, kte1'6 místo měly za ka!dé doby a za ka!dfho .ttikona; nýbrt o je
dině či~ ob~tl no•odJronnf, velebné a.itosti, kterA nastoupila na místo o~U 
ataroz6konnich a jedJně ae Bohu zaUblla. 

1
) Ve elovfch těch jil " JaL p kl. oslabenfc.h ttJcrfv" se narU.ka na 

obět eucbariatickao a. d•ojBmyslný Yjmam slol'& EU):cit:to-e~, které! zoačiU 
mate i l'děěoý J pfijemný. 
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328 IV. kn. U~, 8. Oběti oeposvěcují člověka bez svědomí čistého. 
Y"' 1< 

nic bez význam u, nic bez ob s ah u. A proto byl ovAem u oněch 
de s á te k z požitlmv jejich zasvěcen [Bohu]; ale kteří svobody do
sáhli, vše c k o, co mají, k službě Páně věnují, rádi a svobodně dá
vajfce netoliko to, co meMi jest, majíce totiž naději na větší, za 
příkladem oné zde nuzné vdovy, o.na celou svou živnůstku hodila 
do pokladnice &ži. 

3. Nn. počátku totiž Bťth vzhlédl na dary Abelo,ry, JX>něvadž 
v upřímnosti a spravedlnosti obětoval; ale na obět Kainovu ne
'Vzhlédl, poněvadž v závisti a zlosti své proti btatru nesvomost 
choval v srdci,~·ak.ož i BO.h vytýkaje mu tajné úmysly, řekl 
(I. Mojž. 4, 7.): Zdali pak jsi, právě sice obětuje, ale neprávě roz
děluje, nezhřešil. stmi!" 1

} ne bot nebývá Buh usmířen oběti. ,..__,_ 
• ebot ·vynasnaži-li se čloYěk pouze podle zdónf čistě a právě i zá-

I 

konitě obětovati , ale v duši své neprávě sděluje společenství své 
s bližnim, aniž má bázně Bož( : svou zevnější prá,,ě vzdanou oběti 
neoklame Boha chovaje u vnitru hfích ; aniž pak obět taková pro
spěje mu něco, nýbrž ustáni od zlého, u vnitru pojatého, aby toto 
člověka pokryteckým skutkem více j tě nežli samým [vnitřním] 

btichem neučinilo vrahem sebe samého !l). Protož i řekl Pán (?.lat. 
23, 27. 28.): "Běda vám, zákoníci a fariseové, pokrytci, poněvadi 
podobni jste hrobdm obíleným! Nebot zevnitř ukazuje se lu'Ob 
s1iěný, ale vnie jest plný kosti umrlčích a všeliké nečistoty. Tak 
i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem jako spravedliví, ale u vnitru 
jste plni zlosti a pokrytstv1". Nebof zdajice se zevna právě oběto-
vati, závist Kainovi podobnou chovali v sobě; a protož i zabili 
spravedlivého, nedbajtce rady Slova jako Kain. Ono mu totiž pra~ 
vilo: "Ustaň!" ale on neposlecbl. Ustúti pak což jest jiného, leč 
upustiti od urputného úmyslu? · I k těmto podobně mluvil, řka 

t. v. 26.): "Farisee, slepte I ·sti, co vnitr je t kalicha,- aby ěi té 
bylo, i co zevna jest". A neslyšeli. Nebot prM'i Jeremiáš (22, 17.): 
.,Aj, ani oči hoje, ani srdce tvé nent dobré, ale [obráceny] v žá
dosti tvé a ke krvi spravedlivé, abys ji vylil, a k nespravedlnosti 
a k vrddě, abys ji spáchal". A opět Isaiáš dí (30, 1.): "Učinili 
jste radu, ale nikoliv skrze mne, a smlouvu, ale nikoliv dle ducha 
máho". Aby tedy vůle jejich a úmysl, zjeveny jsouce, ukázaly, 
!e Bdh jest bez viny a nic zlého nečin(, ale že skryté věci objevuje 
a zlé nepftsobf, protož i když Kain neustál, řekl jemu (I. Moji. 
4.. 7.): "Po tobě ball žádost jeho [toho zlého] a ty máš panovati 

') Citit volnějif. Srovo. lU. 231 4. 
') Srov.a. Jak. 1, 16. 

" 
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nad nim". A tak i k Pilátovi i-ekl (JaD 19, ll.): "Neměf bys nade 
mnou moci žádné, kdyby ti nebylo s hdry dáno", an Bdh vždy do-
poušti, aby spravedlivý za to, co trpěl a vystál, zkušen a přijat, ale 
zlomyslník za to, co spáchal, odsouzen a v.avržen byl. Níkoliv tedy 
neposvěcujf oběti člověka, nebot nemá Bůh oběti potrebf, nýbrž "> ) • 

svědomí obětujicíbo čisto jsouc, posvěcuje obět a pO.sobi, že ji Báb """ 
přijme jak od přítele. Ale "htíšnik ", di (Is. 66, 3.), "zabije-li mi 
tele, jakoby zabil psa". 

4. Pon vadž tedy drkev s upřímno ti obětuje , právě dar 
její u Boha za čistou obět platf. Jakož i Pavel k Filippenským 
praví (4; 18.): "Naplněn jsem, přijav od Epafrodit.a, co od vás 
posláno jest, vůni libezno ti, oběť pftjemnou, Bohu libou". :M:árue 
zajisté oběť vzdávati Bohu a ve všem vděčni se prokazovati Stvo-
řiteli Bobu, čistým úmy lem a věrou bez pokrytství, naději pevnou, 
láskou vroucf 1

) obětujíce mu prvotiny z jeho tvor tva. A takovou 1;: iJJ.. 
čistou oběť jediná církev vzdává Stvořiteli svému obětujíc mu 
s dikO.činěnfru z jeho tvorstva. ' Ale Židé neob tujt; ruce jejich za-
jisté plny jsou krve ; nebo{ nepřijali ,,Slova", které se obětuje 't 
Bobu. Ale ani veškeři sborové kacfřliv. Něktefi totiž pravice, že 
mimo tviirce j st jiný Otcem, obětujíce mu z tohoto našeho tvo tva, 
osvědčuji, že ciztbo žádostiv jest i po cizim baži. Kteřl ~ tvrdf, 
že z nedostatku a nevědomosti a vášně toto tvo1 tvo na učiněno 
jest, obětujice takto ovoce ntvědomosti, vášně a nedostatku, hřeší 
proti Otci svému, urážejíce jej vfce, nežli mu vd~k čin.fce. Ale jak 
dokáži, že chleb ten, nad nímž se díkiičiněrú [e:r~ťlftCTTCCl] stalo i), t~ 

.'V. 

Tělo jest Pána jejich, a kalich že jest kalich jeho Krve~ kdy-l jej Y.Ju.., -
nevyznávají Synem Stvoi'itele světa, t. j. Slovem jeho, skrz které 
vinný kmen úrodu vydává a prameny tekou, a země vydává nej-
prvé stéblo, potom klas a konečně úplnou pšenici v klasu ? 

5. Ale jak dále pra.vi titlž, žeby tělo na óplné zahynutf šlo 
--~-

1) Nevyč.ťtá tfm n. Otec roallčoé oběti, nýbrž jakým úmyslem a v jakém 
sta.vu duš vnfm, po jaké přlprav~ ka!dý věiid k mejsv. oběti pHstoupiti mi. 
Sem n4leží, co jáhen obyčejné prnd obětova\nf.m a s~ pfijímlutím provolával: 
"YepHstup~ M.doý nev~recl tidný pokrytec! U.dný pod1odník jako Jidáit 
ladný protivník p1·oti druhému! žádný katechumen! tAduý kadř! - Svátosti 
svatý n1l" Migne, str. 1788. 

1) Z toho čite pa tmě viděti j at rvopočátečné a vMycky v clrkvi drtené 
učenio tran ssub s tanciaci ěili pi-epodstatněnf, le toW ihned. jAkmile kněs 
slova nfjsdtějšl nad chlebem a vlnem t .kne, stane se proměuěnf podstaty 
chleba v Tělo a podstaty vina v Krev Pána Jeiiěe a nikoli tep" pfi políváni, 
jak Luterini u·l. Podobně nedA se ani uěenf Kalrlť'lant\ a ZwingliánO. sro,-nati 
1 jasnou a vclezfajmou yjpofě.di fv. I.reneL 
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330 n'. kn. 1~ 6. Obět nepocházf z potřeby Božf, a.le z pot· by našL 

a nemělo podíJu na životě, ač jsouc živen o T~lem a Krví Páně ? 1) 

Buď tedy učent své změňtd anebo ustai\tcž vzdávati řečenou oběť. 
Ale na§e učeni souhlas{ s nejsvětějšl obě U ['t] Eoz:x::~~~ ], a nejsvě
tějš1 ob t potvrzuje naše učení. Nebot obětujeme mu, co j e h o 

. , 1. v Ia st n f jest, náležitě osvědčuj{ce a vyznávajíce společen tvl a je
ei, :-- dnotu těla a ducha !!). Jako totiž chléb zemský ptijma vzýváni Boha 

.. nenf více obecný cllléb, ale euchari tie záležejťc ze dvou vě ·f, po
zemské a nebeské: tak i nRŠe těla pi'ijfma.jfce eucharistii, nejsou 
vfce zahynu tf podrobena, ma.jfce naději vzkříšenu býti (na věky) 3 ). 

6. Nehot neobětujemc mu, jakoby toho potřeboval, nýbrž díky 
vzdávajfce Rvrrhovanosti jP.ho a posvěcuj(ce tvořeni. Jako totiž Bůb 
nepotřebuje věcí n~ich, tak my potřebf máme, abychom Dobu ně o 
obět vali; jakož atomoun di (Při 1. 19, 17.): "Kdo e smilovává 
nad chudým, na í1rok půjčuje Bohu". lib zaji té nej~a ni čehož 
potřeben, dobré kutky nnše v sehe pojímá k tomu, aby nám od
měnou dal obré dary své, jako Pán náš praví (Mat 25, 34. n.): 
, Pojďte, požebnani Otce mého, přij~ěte pfichystané sobě království. 
Neboť lačněl j m, a dali j te mi ji ti; žíznil j em, a napojili jste 
mne ; hostem jsem byl, a J>řija1i jste mne; nab, a přiodčli jste mne; 
nemocen, a navšUvili jste mne; v žaláři, a při li jste ke mně u . 

Jako b!dy, ač nic nejsa toho potřebcn, př ce hce, aby hom to či-

.. nili pro sebe, abychom nebyli bezužitečof: tak i toté~ lovo dalo 
1 "'l_C"C • "lidu" pfikáznnf vzdávati oběti, ač ji b nepotř bovalo, aby se učili 
,r{}i!~ L loužiti Bobu; tak i tedy též chce, abychom i my dar obětovali 
o.(~':.. u oltáře často bez př stánt Jest tedy olt:íř v nehe ícb (tam totiž 

1 směřují modJitby a oběti naše) i chrám, jakož Jan v Zjeven{ praví 
(ll, 19.): "1 otevřel se cbr:im Bož("; i svatost:ínek, nebot vece 
(21, 3.): "Ajhle J sL'Ínek Dožl, v němž bydleti bude s. lidmi". 

1) J est jakoby ~kl: Kdy2 v('lebná svátost jest Tělo ?.hého K.ri ta Pá.na, 
ao z mrtvfth 'Vstal k žit·oto neporu§iteln ' mu, tudíž i pt't~obť, le ti, ktcřf T"lo 
ono bodně přijlmajf, aniž pak pozd~i s on vinou tn milosc dosé.blon zrnšf, 
nř.kdy se svými těly ji totně k věčnému život" vzki1§ ni budou. To j e t to, 
čemn drk v . uči, že velebili svátosc jest .živým a ozivujťclm chlebem" 
aneb, jak jíž sv.lgnatlua M. (Efes. 20.) povětl~J, "ll>k nesmrtelno ti, prostředek, 
abychom nellmřeli, nýbri čn žili v J ežJAi Kristu". DMe o t m jednA 
sv. Otec V. 2, 2. Srovn. Jan hJ. 6. 

') ftecký z1omek od sv. Jana Dtmaiskl>.ho zaehoflLilý přidávi: l-y~(tStY 
v&kl1šeof, což vAak pr6vem za nevhodnou ..-y ' tlivku s pok"dá, 

~ Přídavek ř k. r.lomku. 
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Hlava XIX. 
Pozemské věcí mohou bj·ti ovšem obruy nebeskjch, ale ni.kotiv věci nebeské 

obrnzy jiných ještě vyšších a nám neznámých. 

. Dary pak a oběti a všecky posvátné řády dostal 111id" 
v obrazu [typu], jakož ukázány jsou M<'jžišovi na hofe, od jednoho 
a téhož Boha, jehož jmeno i nyní oslavuj~ se v cfl'kvi po všech 
národech. Tyto pozemské u nás zřfzené věci mohou ovšem býti 
obrazy nebeských, ale od téhož Boha jsou způsobeny· nebo! nijak 
jinak nemohl nám vypodobniti povahu duchovných. Ale tvrditi, že 
věci nadnebeské a duchovně a co nás se týče neviditelné a ne
vyslovitelné jsou opět obrazy jiuých nebeských věc( a jiné Plé
rómy, a Bůh že jest obrazem jiného Otce - to mohou jenom lidé 
od prnvdy zbloudi11 a veskrze pošetili a tupf. N bof tací vždy • 
budou nuceni, jak jsme často a často dokázali, oznaky oznakiiv 
a obrazy obl'azil vymýš1eti a nikdy duchem vým 'e neustáliti 
na jednom a pravém Bobu. N ebof oni nad Boha povýšili myšlenky 
své a v st'dcťch svých vystoupili nrul samého mistra., domn~le 
arci j ouce povzne~eni a nadšení, opravdově pak od pravého Doba 
zbloudilí. 

2. K těm by mohl spravedlivě někdo ř.fci, jak to " lovo" 
samo napovídá: Jak povy§ujete nad Boba myšlenky své, nadutí 
nesm slnfci? Slyšeli j ste, :le změřena jsou nebesa dlani jAbo (ls. 
4 , 12.); řekn~te mi míru a seětěte to nesčíslné množství loktň, 
vyložte mi plnost, širokost a délku a výsost, počátek a konec pro
stmnstvi toho, kteréžto věci nepochopuje srdce lidské, aniž pak je 
po ~ tihuje 1). N ebot opravdu veliké jsou pokladnice nebeské; nesmírný 
jest srdci Bňh a nepocbopitelný mysli, an držf v hrsti zemi. Kdož 
přehlédne mlru pt-a vice jeho? Prst j eho kdo pozná? anebo ruku 
jeho kdož pochopí, která rozll}ěřuje nesrnfrnost a prostfrá dle míry 
své míru n bes a. pojímá pěsti zemi propastmi, která v obě ob-

- sabuje i šířku i délku i hloubi dolejšl i vysokost hořejší vešker~ho 

') Pl'nvdu toho a co dál(\ nAsle(luje, lUloAme snadno, pomnf~, le vzdá
lenost mbfce 8 oběžnic od naši země, jich obsah, oběhy a kolotání a pod. 
měHme dle poz~mské mlry na milltony mll, cof. sict' Ro.adno se fekn~, ale 
n tak tnadno poch.opf; a~ak k určení j en vzdálenosti stálic musf se brAtí mfry 
t.akořka nebe? ké, ana s béře za j dnotku utUleno c slunce od zť'roě anebo ndi
Jen ~ nt'jblíž81 t 'Jice od o.is. Tnt jit každému rommo ustAti 8 ostroouti jest. 
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332 IV. kn. 19~ 3. Dile po1:1toupiti poěeL 20, 1. B. všecko stvoř. Sl. a Duchem. 

tvorstva, které vidíme 8 slyšúne a poznáváme, i které neviditelné 
jest? A protož "nade všecken počátek a mocnost a panství a nade 
věecko jmeno, které se jmenuje" (Efe . 1, 21.), věech vě 1, které 
učiněny 8 stvořeny jsou, jest Btib. Tent naplimje nebesa a prohlédá 
k propastem, ktet-ýž je t i každým z nás. Pravi z Ji té (Jer. 
23, 23. 24.): "Bfib blízk}· já jsem a nikoliv Btlh daleký. Zdali pak 
se skryje člověk v skrýších a já ho neuvidím?" Ruka jeho zajisté 
pojimá ,~ěecko, a ta jest, která nebesa osvěcuje a osvěcuje všecko 
co pod nebem iest, 8 1Jcoumá ledvi a srdce a v skrýšich 8 útro
bách našich jest, i zjevně nás ~iví a zachovává. 

3. Když pak člověk plnosti a velikosti ruky jeho nechápe, 
jak bude s to, aby pojal a poznal v srdci svém tak velikého Boha? 
A lidé tito, jakoby j e j byli již rozměřili a prohlédli a celého pro
běhli, vymýšleji si nad ním jinou Plnost aiónilv a jiného Otce, nic 
nehledice k věcem nebeským, ale věru v hlubokou Propa t poše
tilosti se pohřižujfce; praví totiž, ~e Otec j jich omezuje se Um~ 
co jest mimo Plérómu, Démiíu-g pak že Plérómy nedo ·ahuje: a tak 
nikte bo z nich nepoklúdaj( za dokonaléh , jenž by v ob ahoval. 
Onomu totiž se bázi všecko stvoření světJ1, jsouc mimo Plérómu; 
tomuto pak opět stvo1-ent u vnitru Plérómy, a tak n ní ani ten ani 
ten Bohem v~kerenstva. Že pak velikost Boží z toho, co stvořeno 
je ·t, nikdo urtiti nemiiže~ všem jest patrno· ale i že velikosti jeho 
ničeho se nenedostává, anobrž vficcko obsahuje a došJa a! k nám 
a s námi jest, i to každý přizná, kdo jnk nált>ži o Bohu smýšlt 

Hlava XX. 
Dokazuje, fe Dt'lb všecko na světě stvořil skrze Slevo své a Docha svého, a !e 

aě neviditelný jest., přece ze skutkllv }Hlzn&ti se dt\vá. a poznán býTá. 

1. Boha tedy dJe velikosti jeho nelze poznati; ne bot nelze 
rozměřiti Otce ; ale dle 1 á s k y jeho (ne bot ta jest, která nás 
skrze Slovo jeho k němu vede) učime se jej vždy, posloucbajíce 
!e tak veliký jest Bdh, 8 on jediný že skrze ebe samého v ě e c k o 
umyslil a zvolil a ustrojil i udržuj~ ve všem pak i tento mí! svět. 
I my tedy s těmi věcmi, které on sám pojfmá, učiněni jsme. On 
jest, o nimi pfsmo pravi (1. Moj!. 2, 7.): "I učinil Bůh člověka, 
ve21Il& hlinu země, 8 vdechl v obiJčej jeho dech livota... Neučinili 
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nás tedy andělé, aniž zptlsobili nás, aniž mohli andělé nčiniti po
dobenství Božf; aniž p,ak někdo jinýy leč Slo\'O Hospodinovo, aniž 
mocnost daleko vzdálená od Otce veškerenstva. Nebot nemě1 
těchto potřebi Bab k učinění toho, co sám u sebe předkem usta
novil učiniti, jakoby sám neměl rukou svých. Má zajisté u sebe t 
vždy Sloyo a Moudrost, Syna a Ducha, skrze kteréž a ve kterýcbž 
všecko svobodně a o své vuJi učinil, k nimž i m luvt řka (1. Mojž. 
1, 26.): "U čiňme 1

) člověka dle obrazu a podobenství svého", sám 
ze seb vezma po d s ta tu tvorstva a v z o r děl i po dob u I) vele
krásných věd ve světě. 

2. Krá ně tedy povědělo pfsmo 3) řkouc : "Především věř, že 
jeden jest Bilh, jenž vSecko stvořil a dokonaJ, a z toho cO nebylo 
učinil, aby bylo vliecko ; jenž v§e ko v sobě pojtmá a ničhnž se 
pojati n dá". A dobře též z proroktiv MaJachiá§ pravf (2, 10.}: 
"Zdali pak nem jeden Bub, jenž zpfisobil nás? Není-li pak Otec 
jeden nás v-:ech ?" A taktéž dJ apoštol (Efes. 4, 6.): "Jeden BO.h, 
Otec, jenž jest nade všecky & v nás wech". Podobně pak i Pán 
řekl (Mat. ll, 27.): "Všecko dáno jeHt mi od Otce mého", patrně 
od toho, který všecko stvořil (nebot nedal mu nic cizOto, ale své. 
Když pak dl "všecko", nic nevyjímá; pročež jest i soudcem živých 
i mrtvých, "maje kUč Davidiiv : otevře a nikdo nezavře ; zavfe a 
nikdo nP.otevře" (Zjev. 3,'7.); neboť nikdo nemohl, ani na nebi, 
ani na zemi, ani pod zemi otevřftí otcovskou .knihu, aniž nahlé
dnouti v ru, leč Beránek, o.n zabit jest a. krví svou vykoupil nás), 
od téhož, J[terý v~ecko Slovem svým učinil a s Moudrosti svou 
ozdobil, přijma vládu nade wím, když Slovo tělem se stalo, aby 
jakož v nebeslch mělo nejvyšší moc Slovo Božf, tak i na zemi mělo 
panství, j ouc člověkem spravedlh•ým, "jenž neučinil htfchu, aniž 
nalezťn j t klam na rtech jeho14 (L etr. 2. 22.); panstvi pak i aby 
měl nad tim, co v podzemí jes~ prvorozencem učiněn j a mezi 
mrtvými, aby vidělo v~ecko, jak jsme prvé tekli, svého krále; i aby 

') V tomto slově v§ickni sv. Otcové slyM na.rállm na tajemství nej
ev. Trojice. Sv. lrent-j Ducha sv. nazývá oetolik.o tu, ale i na mnohých 
jinýť.h místech "Moudrosti" Otce (viz hned č. S.), ačkoliv se tím slovem často 
i BOb ""yn rozumí. 

:a) Podstatou se ~de rozumf prvnf příčina jsoucnosti litky, ·norem 
zpň.soba sama o a obě a podob o u způsoba 16.tku utvařujícf. 

~) fiermOv "Pastýř" ll. 1., ktcrýžt BpiB V n ~kterých clrkvfr.h řeckých 
veřejně ee čftával "ako pismo sv.; ale v clrkvi latinské nikdy takové vt.žllo.~~ 
n('dosAhl, pro el tu ani merl fam& sv. n byl potftán. Viz spisy n . OtcO'f 
apoAt. a J011t. M. od Sušila str. lGij. n. 
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v těle Pána našeho objevilo se světlo Otcovo a od jeho rudostkvou
dho těla přešlo v nás, a tak člověk pfešel v neporu~iteJnost, ozáten 
jsa s\rětlem otcovským. 

3. A že Slovo, t. j. Syn, vždycky bylo s Otcem, obšírně jsme 
dokázali .. Že pak i Moudro st, jenž j est Duch, u něho byla pi-ed 
všelikým stvořením, skrze Salomouna dí (Přtsl. 3, 1 . 20.) : "Btlh 
Moudrostí založil zemi, přichystal pak nebe a opatrnosti; 
dle smyslu · eho protrhly se propasti, oblaky pak vydaly ro u". 
A opět (t.. 8, 22. n.); "Hospodin stvořil mne 1) počátek cest svých 
ke skutkům svým; před věky založil mne, na počátku než pii obil 
zemi, než propasti ustanovil a než vyšly pnuneny vodní, nežli hory 
upevněny jsou; přede v~emi pahrbky zplodil mne". A zase (L v. 
27. n.): "Když připravoval nebe, byla jsem s nfm; když ohro.žoval 
zřidla propasti, když upevňoval základy země, byla jsem u něho po
řádajfc.. Já byla, s kterou se t.ěllil, každodenně pak radovala. jsem 
se před obličejem jeho po všec\len čae , když se radoval nad 
světem dokonaným a veselil se nad syny lidskými". 

4. Jeden jest tedy Bůh, který Slovem a Moudrostí učinil a 
ztidil všecky věci; ale týž jest Tvfirce, jenž i tento svět dal po
kolení lidskému, nejsa dle své velikosti o v ·em znám nižádnému 
z tvorů svých (ni kdo zajisté nevyzkoumal hlubokosťjeho, a i z dávno
věkých lidí již zesnulých, ani z nynlljšich); avhl dle lásky své 
bývá vždy poznrin skrze toho, skrze kteréhož u tanovil v~ecky 
věci. A ten jest Slovo jeho, án náě, Ježfš Kristus, který v po
sledních dobách člověkem učiněn jest mezi lidmi, aby konec ~pojil 
se začátkem, t. j. člověka s Bohem. Pročež i proroci od téhož Slova 

1) fontlvadž Moudrostí 13off nejecluou se nazývá. yn l~ii, ochotně 

uchopili se Arijovci mitJta toho a dovozo b.li z nčho, !e Syn Boží stvořen jest 
a tuclu t~těž s tcem podstaty býti nemůže. .\vsak klamali se, uehledíclj 
k tomu, co dhle se Jlravf, i.e Moudroi!C ta dříve zplozena jest, n stvořena 
země, dříve tedy, ne! se světem p ootek vw as, a tulllz ocl v čnosti. Za
váděl je mimo pojatý ptcdiudek hl mě výraz LXX: l~tt<it p.s, uvoril uwe, 
jimi i jini překla.datelé, j ko AkvilQ, Symrnachus, Thoodotióo a veraio Yeneta. 
se uráželi, kladouce na jeho míato: fi~·l;tiJt~Ó jl.i, ziskal s.i mě, měl mě, coi 
i sv. Jeronym schválil pr kláduje: po scdit me. Ilebr. ,~~R obojí překlad při-

poušti. Ncminem se tuším a 1rravdou, dáme-li tomu, že v. p~Yec nn mysli 
m~l ideji Bof.i světu, kterou DOb od věčnosti pojal a atvořeuim u kutečnil, 
a která tedy podle lidského pomyslu dhvc pojata, jako bys řekl stv • a, 
..:plozena byla, netli země zaloZen&. A pon vadi DQ.h tuto ideji v osobué ltlou
drost.i sv , v Sy u vém spatřuj , dobře oústo toto o Synu Uo2.im e vykJdd ; 
než v. Ot c, dne ae slon "moudro t" a rozum~j yua Dožibo výTazem 
" lovo", Ducha pak s . vS·razem "Moudrost", o tomto je vyklád · , 
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přijavše milosti prorocké, předpovídali jsou tělesné jeho pr(ští, 
kterýmž se spojeni a sjednocenf Boha a člověka stalo dle dobro-
1íbezné ~i'de Otce, když od počátku zvěstovalo Slovo Božr, že lidem 
se zjeví Bůh a s nimi na zemi obcovati a mluviti bude i přispěje 
svému stvořenJ, aby je spasil, a že bude pochopen od něho a nás 
vysvobodí z rukou všech závistufkův našich, tj. od všelikého ducha 
odpadlého ; a že pak to zpU.sobJ, abychom mu sloužili "v svatosti 
a spravedlnosti po všecky dny své" (Luk. 1, 74. 75.), aby člověk 
pojma ucha Božiho, dostal se v slávu OtcovtL 

5. 'fo proroci prorocky naznačovali, nikoliv pak, jak někteří 
pravr, poněva<U prý Otec všech neviditelný jest, žeby byl kdosi 
jiný, kteréhož proro i vídali; ti vfibec ani nevědí, co proroctví 
jest. Nebot proroctvi jest předpověděni budoucfch ''ěd, t. j. před
běžné nazn:.ačení toho, co teprva bude. Předkem tedy naznaoovali 
proroci, že Bnh tse zjevi lidem, jakož i Pán pra.vi (Mat 6, 8.) : 
"Blahoslaveni čistého srdce, nebot oni Boha uzří". Ale dle v e 1 i
k o s ti a zázračnt! slávy jeho "nikdo nespatří Boha a živ bude" 
(ll Mojž. 23, 20.); nebot nepochopitelný jest Otec; ale dle lásky 
jeho a vlídno ti, a že všecko učiniti může, i toto propdjčuje těm, 
ktefi jej milují, t. j. spatřen( Boha, což i předpovídali proroci; 
neboť "co nemožno jest u lid.ť, možno jest u Boha" (Luk. 18, 27.). 
Clověk zajisté &im od sebe nevidJ Boha; ale on, chce-li, ukáže se 
lidem, kterým chce a kdy chce a jak chce; jest totiž Bůh vše
mocen. Viděn jest druhdy duchem po prorocku, viděn pak i skrte 
Syna, když nás za své přijal, viděn bude pak i v králov tví ne
be kém jako Otec ; když totiž Duch člověka [k tomu] připravuje 
v Synu Božím, Syn pak uvádí k Otci, Otce pak neporušitelnost 
dává k životu věčnému, kterého se kBždému do tane viděnim Boha. 
Jako kdo patti svl>tlo, v světle se nacházejf a v jasnosti jeho podll 
mají : tak i kdo vidí Boha, jsou v Bohu a sdíl~ji jasnosti jeho. 
Tato pak jasno t Je oživuje; majf tedy účastenství života, kdož 
vidí Boha. A proto, jsa nepocbopitelný a nepostihlý i neviditelný, 
čini se viditelným a pochopitelným i dostiblým člověku, aby oživil 
ty, ktcři ho pochopujf a vidí. Jako totiž velikost jebo nepostiži· 
telná. jest, tak jest i dobrota jeho nevy lovitelmí, kterou se vidčti 
dává a života propfijčuje vidoucfm jej. N bot živu býti bez žirota, 
to nelze; ale trvání života pochází z úča.')tenstvf v Bohu; účasten
stv1 pak v Bohu jest vidčru Boha a požlvánt dobroty jeho. 

'. Lidé tedy uvidí Boha, aby živi byli, viděním jeho jsouce n~ 
smrtelnými učiněni a dostoupi~e až v Boha. To bylo, jak jsem 
prvé řekl, obrazné naznačeno skrze proroky, že viděn bude Bdh 

• 
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od Udi, kteřf maji Ducha jebo a stále očekávajt jeho pi"UU. Jakož 
i :Mejžiš di v Deuteronomii (5, 24.) : "V onen den uzříme, že Bůh 
mluviti bude k člověku, a ten živ bude". Nebof někteř1 z nich 
viděli ucha prorockého i pQsobenf jeho rozlitá u vš liké tlruhy 
milosti; ji nf pak patíili příští Páně a jeho pů obení od počátku, 
kterýmž konal vůli Otce, která jest v nebesfch a která jest na 
zemi; jiní opět ;,.i-eli též oslavy Otcovy, vhodné rozličným dobám časo
vým i těm lidem, kteří je viděli a tehdáž sly eli, i těm, kteří je později 
slyšeti budou. Tak tedy zjevoval se Bůh; neboť Um všfm l3dh Otec se 
ukazuje, au Ducl1 svatý plhmlJf, Syn llOiuábli, Otec pak potvrzuje a člo
věk_se zdokonaluje k spasení, jakož i skrze proroka Oseá-:e di (12, 10.): 
"Já jsem "\llděnt rozmnožH a v rukou prorokt1v vypodobněn jsem". Apo
ětol pak totéž vysvětluje (I. Kor. 12, 4. n.): "Rozdflné pak jsou milosti, 
ale týž Duch; a rozdílná jsou posluhování, ale týž Pán; a rozdllnájsou 
pfisobenf, ale týž l3 ii h. kterýž pbobí všecko ve všech; jednomu pak 
každému dáno bývá zjeveni Ducha k u?.itku". Ale poně adž ten, který 
vSecko ve všem pdsobfy Bu h jest, proto jest i dle jakosti a velikosti 
věem od něho způsobeným tvortlm neviditelný a nevyslovitelný, ale 
známý nikoliv; ne bot všickni lovem jeho uč( se, že jest jeden 
Búh Otec, kterýž všecko obAahuje a všem jsoucnost dává, jakož 
v evangelii psáno jest (Jan 1, 18.): "Boha nikdo neviděl, jedině 
jednorozený Syn, kterýž jest v ldně Otcově; tcnt vypověděl". 

7. Vypovfdajícím tedy jest od počátku Syn Otcův, poněvadž 

od počátku s Otcem jest; tent i vidění prorocká i rozdílné milost l 
i služby své i oslavu Otce svého přiměřeně a vhodně ukázal pokolení 
lidskému v přihodný čas k prospěchu. Nebot kde jest přiměfenosf, tam 
příhodnost a kde přl'hodno f., tam jest přibodnost času, a kde přfho~ 
dnost času, tamt i pro pěch. A proto se i Slovo stalo dárcem 
Otcovy slávy ku prospěchu lidstva, pro koorež takové řády učinilo 
lidem ukazujfc Boha, Bob pak představujte člověka a neviditelnost 
Otce zachovávajfc-: aby človók nikdy nepovrhl Bohem a vždycky 
něco měl. k čemu hy pokmčoval ; a opět viditelna ukazujfc Boha 
Jidem mnohými řády, aby člověk nevzdal se r1ikdy veskrze Boha 
a tuk nepozbyl života, Nehot slávou Boží jest člověk, který živ 
jest; ale životem člověka jest viděnf Boha. Jestliže tntiž zjeveni 
se Boha ve tvorstvu život dává všem na zemi živokfim, mnohem 
více zjeveni Otce skrze S 1 o v o život dává těm, kteři vidi Boha. 

8. Poněvadž tedy Duch Dožl budoucl věci skrze proroky na
značoval, pfipravuje a zřizaje nás k tomu, abychom se vzdali Bohu, 
ale budoucně dobroHbeznou radou Ducha svatého člověk ho viděti 
měJ: tut bylo ne,yhnutelně JIOtřebf, nby ti, kt ft budoucí věci před· 

• 
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poddali, sami Boha viděli, jehož !e někdy spatři, lidi uji!fovali, 
tak aby nikoliv nebyl pouze 'r ě .š tě n Bdb a Syn Boží, i Syn i Otec, 
nýbli aby i viděn byl ode ~ech oudu zasvěcených a vyučených ta· 
jemstvún Božfm, aby se člověk předkem připravoval a c\•ičil uzptlsobiti 
se k té slávě, která se budoucně objevi v těch, kteH miluji Boha. 
Neboť netoliko pouhou řocí předJ>ovídali proroci 1). ale i viděn I m 
aj ednán ím i skutky, kteréž činili, jak jim dáváno bylo Duchem. 
A tak viděli neviditelného Boha., jak Isaiáš pmvi (6, 5.): "Kníle. 
Hospodina zástupu, viděl jsem na oči své", čimž znaěí, že člo,•ěk 
Boha uzti na své oěi i hlas jeho uslyšf. A tak i Syua Božfho ja
kožto člověka viděli, an obcuje s lidmi, předpovfdajfce to, co bu
doucně státi se mělo, hlásajíce. jakoby tu již byl ten, ktet'Ý ještě 
nepřišel, z\·ěstujfce, an trpi ten, který neschopen byl utl'peni, a 
osvědčujfcc, že v kal smrti ·estoupf ten, který tehdáž trval v ne
besich. I z ostatních řáddv jeho souhrnu 11) viděli některé u viděnfch, 
nělcteré předpovídali slovem, některé skutkem obrazně naznačovali; 
co k vidění bylo, \iditeJně pati'fce, co k slyšení, řeěi hlásajíce, co 
k činěni, skutkem pro,•ád~jlce, ale v~ecko prorocky zvěstujíce. 
Proto! i Moj:žij káže lidu, ){dyžby záJwn přestoupil Boha ohnivého 
(V. 4, 24.), hroze, že Bdh na ně do pus tf den ohnivý; ale těm, kteřf 
Boha se boji, pra\·il (ll. 34, 6. n.): "Hospodin Bfili milosrdný a 
milosti\rý a sbovlva''Ý a mnohého slitováni a pravdomluvný, ~eti·e 
spravedlnosti 8 milosrdensh( nnd tisíci, odjimaje nepravosti 8 ne
~lechetnosti i híichy". 

9. A Slovo sice mluvilo k Mojžišo\ri, zje\-rně se mu ukazujíc, 
"jako kdyžby mluYil kdo s pfttelem SYým" (II. 33, ll.); ale Mojfi~ 
chtěl zřejmě ''iděti toho, který s nim mluvil, a i-ečeno jest 
mu (t. v. 21.)! "StOj vzhdru na skále a. rukou 6VOU zastru tě. 
Ale až p1-ejde tudy jasnosť má, tehdáž uvidíš hřbet mftj 3 ) ; 

neboť neuzi1 člo\'ěk tváře tné a živ bude" ; tim obé naznačujfc, 
i že nemožno jest člo,·ěku \'iděti Boba, i že v pos1ednl tasy uzťl 
jej člověk \·zbůru na skále, t. j . v jel10 lidském pi'!štf. A llroto 

1
} Krásné o tom jest slovo sv. Augu.stina (contr. 1-'austum IV. 2.): tt<>tcnv 

on h netoli.ko jazyk, n.l i ži\·ot 1•roro k · byl"; n T rtnlliru:J. (de t-eson'('(!t. 
carnis) tU: "Jako slovem tak i věclJli dělo prorochl". 

2
) H.ecapitulationis, t. j . tnkovt'lho se zjm·ecl Syna Bo!fho, v n~mž roz

ličné zálciitosti n pot~by lidské se zahmllji. 
:s) Yc tváfi Uf'Jzi·ejmitji e ' evf ,·nithlí povabn. člověka; kdo jej ze zadu 

11atf , jen nt-dokonal ' ho obrazu nabývá; 1•odobně mlu\'1 pfsmo o Bohu; lesku 
tvó.i'e llo po~inovy ned~o &}latliti lojř.išovi, toliko ktlyi přešlo j snose j ho, 
l@Sk ?.a uí jcfltil jdouc( Bllnti"'\'nl. 

,...._,, ... . ..... 



IV. ko. 20, 10. ll. Podobně i Eli~ i Ezethiel viděli jen slávu Hospod" 

vděi s nim rozmlouvalo na vrchu bory 1) u pfitomno ti Eli~ovy, 
jakož evangelium vypravuje (Mat. 17, 1. n.), vyplníc na konci dávné
zaslíbeni. 

10. Nebylo tedy u prorol«\ zřejmé viděni tváfe Boží, nýbrž 
viděli toliko řády a tajemství, jimiž člověk Boha budoucně viděti 
měl; jak Eliášovi řečeno bylo (III. Král. 19, ll. 12.): "Vyjdeš 
zftra a státi bude! před oblfčejem Hospodinovým; a hle! Hospodin 
p6jde tudy; a hle 1 v(tr veliký a silný, an rozráž1 bory a drobi 
skály před obličejem Hospodinovým; ale není v tom větru Hospo
dina; a po větru bude zemětřesení, ale neni v tom zemětřesení 
Hospodina; a po zemětřesení bude oheň, ale nebude v ohni Ho
spodina; a po ohni ván k větru tichého u. Tím i prorok, rozhorlený 
pro přestupný lid a že byl lžiproroky právě usmrtil, ponaučen byl, 
aby si jemněji počínal, i zv tován jest budoucl pflcbod Páně v tčle 
lidském po tom zákonts, jejž <lal Mojžiš, tichý a pokojný, za něhož 
ani tftiny nalomené nedolomil, ani knotu doutnaj1clho neudusil. Na
značen byl pak i královstvl jeho tichý a milostný poklid. Nebot 
po větru roznižejfcfm hory a po zemětřesení a po ohni přicházej( 
tiché a m1rné doby království jeho, za kterých Duch Boží ve Wí 
tichosti člověka oživuje a povznášt Zjevněji pak ještě i skrze Eze
cbiela totéž zvěstováno jest, že toliko po částkách proroci patfili 
ustanoveni Božf, ale Boha vlastně neviděli. Nebot když byl (1, 1. n.) 
onen u viděni spatřil cheruby a jejich kola a. všecken tajemný jich 
po krok popsal i obraz trfum nad nimi uzřel, a na trůnu jako po
dobu člověkRt shora po bedra jako lesknoucl se jantar, zdola po
dobna jako ohni, a celé to viděni trfmů vyjevil, aby snad nikdo 

· nemyslil, že v tom vlastně viděl Boha, doložil (2, I.): "To jeat 
to viděni slávy Hospodinovy v podoben s t v 1". 

11. Když tedy ani Mojžiš neviděl Boha, ani Eliáš, ani Ezechiel, 
kteři mnoho nebeských věcl viděli, ale co viděli, byla toliko podobenství 
slávy Hospodinovy a proroctvf věci budoucích : tut patrno, že O tec 
ovšem neviditelný jest, o němž i Pán fek1 (Jan 1, 18.): "Boha 
nikdo nikdy neviděJM ; ale S 1 o v o jeho zjevovalo slávu Otcovu, jak 
sám chtěl a k užitku vidoucfcb, a vysvětlovalo ustanoveni jeho (jakož 
i Pán řekl (tamt.): "Jednorozený Bůh, an jest v hlně Otcově, sám 
vypov~d~l" ; a. týž sám pak vykládá Slovo Otcovo, jsouc( bohaté a 
mnohého významu): ti pak, jimž se viděti jej do távalo, nevfdali 
ho v jedné podobě a v jednom obrazu, nýbrž dle pfičin anebo 
í1čelu ustanoven( jeho, jakož u Danielo. p áno jest (3, 92.) : Nebot 

1} Na které ae sta1o proměněni Páné. 
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jednou vidin jest spolu s AnaniMem, Azariášem a Misaelein, stoje 
jim po boku v žáru a v peci .ohnivé, a vyproštuje je z plamene: 
~A viděni ětvrtého", doklAdá se, ,.podobno Synu Božímu". Jindy 
opět (2, 34.) jako kámen, ao se "bez ruky lidské od hory utrhl", 
sponJeje a rozmetaje počasná královstvf a sám naplňuje veškeru 
zemi. A opět tentýž ukazuje se jako Syn člově.ka, přicházejc· 
v oblacích nebeských a přistupuje k "Starému dnO.", a přijfmaje od něho 
v~elikou moc a slávo a královstvf. "A panstvf jeho", vece (t. 7, 13. 
14.)~ .,panstvf věěné a království jeho nezajde". Al'šak i Jan. učenfk 
Páně 1), ve Zjevenf vida kněžský a slavný přfchod jeho království. praví 
(1, 12. n.): ni obrátil jsem se, abych liděl hlas, který mluvil se mnou, 
a obrátiv e, uzřel jsem sedm sncnťl zlatých, a uprostřed sedmi 
zlatých svícnů podobného synu člověka, oblečeného v roucho dlouhé 
a přepásaného na prsou pasem zlatým. Hlava pak jeho a vlasové 
byli bflf jako snth, a oči jeho jako plamen ohně, a nohy jeho podobné 
mosazi, jako v peci hořici, a hlas jeho jako hlas vod; a mčl v prnvé 
ruce s,·é hvězd sedm, a z úst jel1o vycházel meč s obou stran ostrý, 
a tvář jeho byla jako slnnce, ano 1wití v mocí své". V tom značf 
něco slá\'11 jeho, kterouž má od Otce, hlava toti!; něco pak jeho 
kněžstd, dlouhé roucho (a pr«Jto i Mojžíš velekn~ze dle t<>ho 
vzoru oblekl); něco pak ke konci [ukazuje , jako mosaz v peci ho
ři cf, což jest statnost u v1ře a stálost modliteb; proto i na konci 
časů přijde "polár ohně". Když pak Jan nesnesl viděni toto (dí 
totil (t. v. 17.): "Padl jsem k nohám jeho jako mrtev", aby splnilo 
se, co psáno jest (11. :Mojž. 33, 20.) : "Nikdo neuzřf Boha a živ 
bude"), oživilo jej Slovo připomeoouc mu, že týmž jest, n& jehož 
prsou odpoěfvaJ při večeři, tázaje se., kdo by byl, který ho zraclf, 
a řeklo (Zjev. 1, 17. 18.): "Já jsem prvni a po lednf, & který živ 
jsem, a byl jsem mrtev, a aj I živ jsem na v~ky věkt1v a mám 
klfče smrti i pekla". A potom " druhém viděni téhol Pána vidě 
pravi (t. ó, 6.): Pl Viděl jsem uprostřed tronu a čtyř zv(řa.t a u prostied 
staf(~t\ Beránka, an stoji jako zabitý, maje sedm roh O. v a sedm očf, 

ježto jest sedm duch Božich, poslaných ua všccku zemi". A opět 
o témž Beránku di (t.l9, 16. n.): 111A ajllWň bflýaten, jenž na 
něm seděl, slul věrným a pravdomluvným, a se spravedlnosti soudí 
a bojuje; & oěi jeho jako plamen ohně, a na hlavě jeho korun 
mnoho a měl jmen o napsané, kterého! nikdo nevi, Ječ on sám. A byl 
odin v roucho skropené krví a jmeno jeho sluje Slovo Boll. A vojska 

1) Ten tedy jest tUe ev. In~ea. apisovatelem ~elenf a 'kol'v, j po
zd~ji Divit AleL s domnívAl a jint, Jan preabyter. 

~'· 



340 IV. ku. 20, 12. Nctol. t"ěmi ale i skutky zjeY. se SL B .. skrze proroky. 

nebeská jela jsou za nim na konich bilýc~ jsouce odina v kmen t 
blJý a ěistý. A z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jfm bil národy. 
A onť je bude pásti berlou železnou, a on tlačí čeřen vlna prchli
vého hněvu Boha všemohoudho ; a má. na rouchu a na stehně svém 
jmeno napsané: Král krá O. v a Pán pánllv". Tak vždy Slovo Božf 
má jako ná tiny věci budoucích a ukazovalo lidem téměř podoben
ství ustanovení Otcových, poučujte nás o věcech božských. 

12. Ale netoliko viděními, kteráž patřili, a řečmi, které hlá
sali, nýbrž i ve skutcích zjevovalo se [Slovo Božf] prorokům, aby 
skne ně předpodobňovalo a ukazovalo 'rěci budoud. Protož i Oseáš 
prorok pojal "ženu smiloici", Um kutkem prorokuje, "že smil
stv1m smilniti bude země [odpadnouc] od Hospodina" (1, 2. 3.), 
t. j. lidé, kteí·i jsou na. zemi; a z takových lidi že Bůh dle dobro
libezné vůle své pojme si ctrkev, aby společenstvím Syna svého 
posvkena byla, jakož i onano se posvětila společenstvím proroka. 
A protož i Pavel praví (l. Kor. 7, 14.), že " posvěcena bývá žena 
nevěíicl skrze muie věříefho". Ale i své syny pojmt!noval prorok 
(1, 6. 9.) : nBezmilosrdenstvf" a "Nelid", aby jak apoštol di Řfm. 
9, 25. 26.), "stal se nelid lidem, a ta, která milosrdenství nedo~ 
milosrdeDStvi doolou, a na. mfstě, kde teleno bylo : nelid, tam slouti 
budou syny Boha živého". o prorok obrazně skutkem činil, o tom 
ap~tol dokázal, že v pravdě vyplnil Kristus v cfrkvi. Ale tak 
i ltlojžiš pojal ethiop. kou ženu za manželku 1) a učinil ji Israelitkou, 
tim znamenaje, že planý olivovec v~Upen j a na šlechetný, bude 
míti účastenství v tučnosti jeho. Nebof když po tělesném svém 
narozmí Kristus od 1 i d u hledán byl k usmroenf, ale zachován 
jest v Egyptě, t. j. mezi pohany, aby ditky taměj~í posvětil, 

pročež tam i církev založil (Egyptsko bylo totiž z počátku po
hanské jakož i Ethiopsko): pro tož sňatkem 'f.Ioj!išovým značil se 
sňatek Slova., a ženou etbiopskou vyobrazovala se cfrkev z po
hanstva, a ti, ktei1 jt utrhajt, ji tupí a ha.nf, nebudou či ti ; budouť 
jako malomocníci vyvrženi z leženf spravedlivých !!). Podobně pak 

Ra.haba nevěstka. 3), která e ovšem sama odsuzovala, že jest 

J) Moj.ziš JlQjal dvě želly, pNní byla Sefor& čili Zippora, dcera Jetbro'f'&, 
:t.lad i ani tka (ll. Mojž. 2, 2l. n.), druhé. v pfsmě jmenovitě se tdcc neuvádf, ale 
před připomíná, když Marla • }.r proti 1\lojti" o~i r ptali e.c jali "propter 
ux.orem ejus Aethiophs am~ (Vnlg. -- IV. Moji . 12, 1.); ač nejedni l')·kla· 
datelé za to maji, že o tétéf !eně řeé jest, poněvadž prý Etbiotlii alu1a země 
po obojím hhhu n'Mřc rudólo. 

~ J &ko Maria, ze rertal& proti bratru svému toj~išovi. 

:1) Že n \'ě ·tlou hyla ~cna I)()hanka, nmniiž~ divno býti, ač i toho při· 
pustiti lze, Ěe byla kn~ži<'.i A starty, ktcr!i tloclle lJaala jit za Abraháma 
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•pohankou a všemi hřfchy vinnou ; ale přijala tři J) vyzvědače, 

kteř1 celou zemi shlédali, a ukryla je u sebe (Jos. 2 1. n.): Otce 
totiž i Syna s Duchem svatým. A když celé město, v němž bydlela, 
pii hlasu sedmi trubačd se řftilo a sesulo, konečně Rahaba. ne
věstka zachována jest s celým domem svým pro viru v červen~ 
znamení, jakož i Pán to i-ekl těm, kt-en přfcbod jeho nepfijali, 
fmisei'lm totiž, kteří červené to znameoi DUli~, kterýmž byla pascba 
vykoupeni a vyjíti lidu z Egypta, řka (Mat. 21, 31.): "Publikáni 
a nevěstky pf dejdou vás v králov tví Boží". 

Hlava XXI. 
Věrou praotce AbrahAma předobrazovala. se vira na§e; a tak též byly i řeči 

i činy jiných praotc6v obrazy véd budoucicb. 

1. Že pak i v Abrahámovi předobrazena byla víra naěe 
a že praotcem i téměř prorokem viry naší byl, tomu patrně učl 
apoštol v listu ke GaJatům, řka (3, 5. n.): ,.Který vám tedy dává 
Ducha a čin1 divy mezi vámi, zdnli [tak činf] ze skutkll zákona, 
či ze slyšeni viry? Jakož A brabám uvětil Bohu a počteno jest mu 
k spravedlnosti. Poznejtež tedy, ie kteří jsou z viry, jsou synové 
Abrahámovi. Ptedzvídajic pak písmo, !e Bůh z víry ospravedltíuje 
národy, předpovědělo Abrahámovi, ie poiehnáni budou v něm 
v~ichni národo,·é. Pročež kdo jsou z vfry, požehnÁni budou s vě-

" zemi ka.nanej ké se cti1a. Byla-li kněžici, znala Rababa Um vice ničemnost 
modloslu!by, a slyi(c o zázraclcb Boha israelského, tún snAze jemu se naklo
nila a jeho ctitelllm k sluY.Mm veledllle!itým. se propOjčila. Proče! v dějiDich 
nirodu israP.lskébo čestné místo uJ(mt\., • N. z. (Hebr. ll, Sl. Jak. 2, 26.) 
jednak lfra. jednak skuttk jeji k spravedlnosti jt se poCit!\ a stati vykladatelé 
poromAVIjlce altůbu jeji nirodu isnclskému prokázanou a vděk za to 
přijatý s ~kupitelským dilem Pin~, v typické •tklady se za.blrajf. Tak jif. 
sv. Klemens pra1i (I. Kor. 12.), le "n toliko vira, ale i prorootvf se u té leny 
nalezalo", čemuž i Origenes nanědčuje (hom. 4. in Jesum Nave), poněvsdl 
tekla: "Viru, te Hospodin Bůh vil dal d.m zemi tuto". - Provázek pak ěer
vený, dle něho! vft&nf Židé dlim její poznati a ji uěetřitl měli, dle hany ta .. 
jemn~ vyklidajf s lrenejem i Klemens (no m. d.) i Justin (Dial. c. tll.) jelloak 
zpět na krev berAnka, jfV. vetEtje Židt\ v Egyptě znam niny a oni od smrti 
uAetl'eni by1i, jioak i v pted do budoucnosti, na vykoupeni oaše Dfjn. krvi pm
"Yého velikoootníbo BerCulka, PAna Jetiš Krista. 

') Podle .los. 2, 1. b7li toliko dva. 
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34.2 IV. lm.. 21, 2. 3. l příběhy laikovy a Jakobovy měly význatu omačný. 

řfcfm Abrahámem". Pročef jej nazývá netoliko prorokem viry, ale 
i otcem těch, kteřl z národd věří v Krista Ježíše, poněvadž jedna 
a tatáž jest vira i jeh o i naše; onen totiž věnl ve věci bu
douc~ jakoby se již byly staly, pro zaslíbeni Boží; my pak též 
věrou patiime dědictví tsvé v království [nebeském]. 

2. Ale ani I s á k o vy příběhy nejsou bez významu. Nebot 
v listu svém k Řfmandu pravf apoštol (9, 10. n. dle I. Mojž. 
25, 23. n.): "Ale i Rebeka počavši z jednoho se sejitf s Isákem 
ote:cm naěfm, od Slova odpověd doBtala; aby dle vyvoleni trvalo 
určení Boží, ne ze skutkův, ale dle volajfcibo, řečeno jest jí: Dva 
národové jsou v fivotě tvém a dvé pokolení v lůně tvém, a národ 
zvítězf nad národem a s aršt sloužiti bude mladš{mu ". Z tohof 
patrno, že netoliko prorokovánf prorokdv, ale i porod Rebeky byl 
proroctvfm o dvou národech; a že jeden jrst v tšt, druhý menši; 
a jeden že bude služebný a dru~ý svobodný, ač jsouce jednoho 
a téhož Otce. Jeden a týž Bdh ná~ i oněch, kterýt zná věci tajné 
a ví všecko, nežli se st&lle, a protož i řekl (t. v. 13.) : 11Jakoba 
jsem miloval, ale Esaua aenáviděl". 

3. Kdof by pak i činy Jak ob o vy povážil, nenalezne, že by 
byly na prázdno, nýbrž plny ustanoveni [BožJcb]; a nejprvé při 
porodu jeho, jak držel bratra za patu a proto J akob nazván jest, 
t. j. "Podskočný" (1. :Moj~. 25, 25.); držel jej a sám nebyl drtán, 
poutal nohy a nebyl spoután, zápasil a zv1tězi1, držel za patu pro
tivníka, t. j. vftězstvf. Nebot k tomu se narodil Pán, jehož na
rození onen předobrazova.l, o n~mž i Jan ve svém Zjeveni pravf 
(6, 2.): 11 Vyjelt vítěze, aby zvfthil". Potom pak i jak obdržel 
práva prvorozenstv1, jímt byl bratr pohl'dl (1. Moji. 25, 32.), jakož 
i mladší lid prvorozen~bo Krista pfijal, když jej lid věkem staršl 
hyl ZS\Tbl, řka (Jan 19, 25.) ~ "Nemáme my krále, než císafel" 
V Kri tu pak veSkero požehná nf; a proto od Otce si uchvátil 
pozdějšt lid požehná nf Udu prvnějš.fbo, jakož byl J akob obelstil 
Esaua o požehnání. A z té pHtiny bratrovy úklady a nátisky bylo 
trpěti bratrllt jakož i cfrkev totéž sruiš( od Židtl v 1

) . V cizině na .. 
rodilo se dvanácte kmcnii. lid lsraeJský, poněvadž i Kristus v cizině 

1) Neukojitemt hněv jin vytýU jii n. Justin řb. (Dia1. c. lM.}: "Po 
ulý čas oeo,'riděu byl Jakob od bratra; i my ted', i d.m Ph DAi n obidělli 
jsme od tú i od jinýeb lidf veAměa, jeěto pfirodou Yliickoi jame bratii". 
A tento židov kf huěv, ta zarytá. zio lido •ki, Jmibami jejich tiveoa, jak 
velmi za nalich dnd bc-ojí proti demu, co křesfaaaké jest, to nau1~e 
11 vlutnf n.e&ečnoati nalf. 
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měl založiti dvanáctisloupý základ církve 1). Strakaté ovce; které 
se zrodily, byly mzdou Jakobovou (I. Mojž. 30, 32.); a tak i Kri
stovou mzdou stávají se lidé, z různých a rozličných národl1 v jeden 
pluk věncích se scházejtce, jako~ mu byl Otec zaslibil fka (2. 2, 8.): 
"Žádej ode mne a dám ti národy v dědictvf tvé a v majetek tvQj 
končiny zemské". A poněvadž byl Jakob prorokem il) množstvf · 
syndv Hospodinových, nutno bylo, aby z dvou sester syny zplodil 
(jako Kristus z dvou zákonů jednoho a téhož Otce); ale podobně 
i z děvek, znamenaje, že ze svobodnfkúv i sluhi'tv dle těla učin( 
Kristus syny Bož1, v~echněm stejně uděluje dard Ducl1a obživuji· 
clho nás. Ale to všecko činil pro onu mladši krásnookou Ráchel 
(1. Mojž. 29, 17.), která! pfedóbrazovala církev, pro kterouž trpěl 
Kristus, jenž už tehdáž skrze praotce své a proroky pfedpodob· 
noval a předpovfdal budoucí věci, a přichystával svou částku usta
noveni Božlch, a cvičil dědictvi své poslouchati Boha a cizincem 
býti na tomto světě a následovati slova jeho a předobraZ()vati bu
doucí věci. Nebot u Boha není nic na prázdno, nic bez oznaku! 

Hlava XXII. 
Kristus Pán nepři§ I pro Udi jednoh věku, ale pro všecky, kteň spravedli•ě 

a zboině žijfce v něho uYěřili a u•ěři. 

1. V poslednf pak době, když se naplnil čas k svobodě, Slovo 
samo q sobě umylo skvrny dcer Siónských, rukama svýma umývajic 
nohy učenfkQv. Tent jest zajisté cll lidského pokolen1, jehož dě
dictvím jest Bftb: jako jsme se totiž na počátku prvninů {lidmi] 
věickni dostali v slu!~bnost propadnouce smrti, tak majf v poslednt 
době skrze posledního (člověka) wickni učenfc.i jeho od poMtku, 
očištěni a umyti jsouce vkho co jest [skvrnou] smrti, k životu Bo
!Jmu se dostati. Nebot ten, který myl učenflulm nohy, celé tělo 
posvětil a k čistotě přivedl. Protož i za stolem odpočfvajfcfm po
dával jim pokmtu, poukazuje, le pfi§eJ, aby i těm, kteH pod zemf 

.. 
') Tím dYané.cterem aloupCl mim 12 apo8tolb dle GaL 2, g_ a ZjeY. 21, 1' 

Že v cizině je ustano'Vil, rozuměj ae o jeho pozemt~kém putov6nf proti vlut· 
nimu domovu jeho u nebeakóho Otce. 

') Za Haydem čteme ,.proph t&" ml to "prophetae", ponhadf toto n\jak 
k smyt~lu se nebodf. 
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odpočfvali, potlal života; jakož di Jeremiáš 1
): "Rozpomenul se Ho

spodin, Svatý Israelský, na mrtvé svoje, ani spí v zemi pohřbeni, 
a sestoupil k nim. aby jim blabověstil spaseni své, že je spasil" 
Ale proto i oii učenikfiv obUženy byly, když se Kristus umučeni 

svému blížil, a nalezna je u. ni spi, nejpné ice je nechal, označuje 
tún trpělivost Boží při ospalosti lidské; po druhé pak ptijda v2budil 
je a zbystřil, ukazuje, te umučeni jeho jest vzbuzením spfci h uče· 
nfkův , pro něž "i sestoupil do nižšfch stran země" (Bfes. 4, 
9.), aby to. co nedokonáno bylo v jeho tvorstvu. očima bJédl, 
o čemž i tekl učeniki\m (Mst. 13, 17.): "Mnozí proroci a sprave
dlivci iádali si viděti a slyšeti, co vy vidíte a slyšíte". 

2. Nebot nepfPcl Kristus toliko pro ty, kteří uvěřili v něho 
za doby TiberiR. císaře; aniž pouze o ty lidi, kteří nyní žijf, se 
postaral Otec: nýbrž pro ''šecky všudy lidi, kteří otl počátku (Ue 
své možnosti ve svém pokolení Boha se báli a jej milovali a spra· 
vedlivě i zbožně živi byli s bližními svými, žádostivi jsouce viděti 
Krista a sl~eti hlasu jeho~). Pročež všecky takové při drubém 
příští svém ze spánku probudí a vzkřisf i je i všecky ostatnf, kteří 
ouzeni budou, a postav( je v královstvf své. Neboť jeden jest 

Biih, který praotce k svým ustanovenfm vedl, ale "ospravedlnil 
obřizkn z Viry a neobflzku skrze viru" (Řím. 3, 30.). Nebot jako 
jsme my v prvních byJi předobrazeni a předpověděni, tak opět 

oni jsou vypodobněni v nás, t. j. v církvi, a přijimajf odměnu za 
práce své~ 

Hlava XXIII. 
Praotcov~ a proroci předpo'ridljfcc Kri tovo piiiU, 'fedli lidi k tomu, aby ., něj 

v řili; apoitolé po uicb v tu práci nastoupilL 

1. Proto! řekl Pán apoětolOm (Jan 4, 35. n.): "Aj! pra·vfm 
vám: Pozdvihněte očf svýeh a pohleďte na krajiny, že běU se ke žni. 

1) Viz Ul. 29, 4. pozn. 2. 
') V otýi tmyal piie ~sťaul!ký Cieero, Lactantius (Imt. IV. 26.), le 

"proto vyvolil Otec umučeof lřf!e, na něm! Syn jeho pn1tl měl, aby věech.oěm 
nl.rodftm ntrpent jeho v zoámoe( ptišlo. Nebot kdo na veřejněm poprav· ti 
ukřii.ov4.n jett, patrn je.t vicm a nade vi~ll:y vměcn. Protoi i Pélt n.U 
., umnčeuf sv~m rozt\pial ruce své a &měřil nět, aby wbdá! již ukAzal, Je od 
vjchodu alunce až na zApad leliký národ ze nech j&eyklaY a kmenňv thro· 
mWěn a pod pnutěma jeho chriDAn bude. i bude vznelenjm a alavoým zna~ 
menfm znamenati čela svá". 
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Nebcf žnec odplatu béře a shromažďuje užitek k životu věěném~ 
abJ i ten se radoval, kdo rozsivá, i ten, kdo žne. V tom zajisté 
pravé jest slovo, že jiný jest, kterýž rozsivá, a jiný~ který žne. 
Jáf jsem vás poslal žft, ot j te 'lY nepracovali ; jinf pracovali, 
a vy jste v jejich práci nastoupili". Nuže, kdož jsou ti, kteff 
pracovali, kteft ustanovením Božím sloužili? Patrnot, že prs
otcové a proroci, kteřl i viru na~i pfedobrazovali a rozstvali na 
zemi zvěst o přfšU yna Božího, co a jaké bude, aby pozdější 
budoucf lidstvo, majíc bázeň Hnf.f, snadno přijalo pf.l§tí Kristovo~ 
jsouc poučeno proroky. A proto kdy?. Josef poznal, že :rtlaria 
těhotna jest, a úmysl měl skrytě ji propustiti, anděl ve snách 
pravil k němu (Mat. 1, 20. n.): "Neboj se pojmouti "{arii, man
želku svou ; nebof co v životě má, z Ducha. svatého jest. Ale po
rodí Syna a nazveš jmeno jEho Ježíš ; ont zl\iisté vysvobodilid svdj 
od hřichův jejich". A dokládá ') k této ra(lě své: "Ale to v§ecko 
stalo se, aby se naplnilo, co řečeno jest od Hospodina skrze pro
roka, an dí (ls. 7, 14.) : Aj r panna počne v živ o tě a porod( syna, 
a nazváno bude jmeno jeho Emmanuel"; tak dle slov prorokových 
ra(lu mu dávaje a vymlouvaje Marii a ukazuje, že ta jest ta panna, 
o kteréž Isaiáš zvěstoval, Je porod( Emmanuela. Pročež uvěfiv 

Josef beze vši počh}·by i Marii přijal i ve všem ostatnim u vy
chováni Kristově s radosti poslechl, až do Egypta cestu váže a zpět 
do .1 nzareta se stěhuje 1) ; a. proto také kdokoliv neznali písem 
ani zaslíbeni Božiho a spasného fizeni Kristova, otcem dltěte jej na
zývali. - Ale protož i sám Pán v Kafarnau (Luk. 4, 18. 19.) pro
roctví I.saiášovo (61, 1.) četl: "Duch Hospodinův nade mnou; pročež 
pomazal mne, zvěstovat chudým poslal mě, uzdravovat zkr<'ušeoých 
srdcem, hlásatjatým propu~těnf a slepým viděni". A ukázav, že on 
sám zv~srován jest ttm proroctvím Isaiášovým, řekljiru (t. v. 21.): 
"Dnes se naplnilo písmo to v ušfch vašich". 

2. Protož i :Filip, kdy~ byl ~e setkal s kleštěncem královny 
etbiopské (Lu~ 8, 27. n.), an četl, co psáno jest (l.s. 53, 7. 8.): 
.Jak ovce k zabiU veden jest a jako beránek bez hlasu před t ím, 
kdož jej střiže, tak neotevřel úst svých ; v ponlženi soud jeho odt'iat 
jest", a ostatek, cokoliv prorok nasUnil o umučen( jeho a o těle -

l) Viz III. 21, 4. pozn. 1. 
t) P roto! j ej T. Bernard (hom. a. super "Miews 11

) právem nazýri 
.sluleboikem věrným a opatrným, ld.eréhoi u&tanovfl 'Pút utěěitclem matce své, • 
~tounem čJověčenatri avého11• A proto jf'et ode dávna. vzorem těch, kteti 
nláltě k llu.!bA Boži povoJáoi jtou a j mu ee vzdali. lrn~utva totll, a práTf 
též za doby n.ati oellráncem choti Kriato1J, eY. cfrhe, prohUšeo. 

f 
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sném pfišU, a jak potupen jest od těch, kteří mu nevěřili, snad no 
ho poučil, aby uvěfi), že týž jest Kristus Ježfš, který! ukřižován 
byl pod Pontským Pilátem a trpěl, a cokoliv vice prorok byl p~d
pověděl, i fe týž jest Syn Boží, který život věčný dává lidem. 
A hned jak ho pokřtil, odebral se od něho; nebot nic nescházelo 
tomu, který od prorokd byl předkem poučen. N ebyl mu neznám 
ani Bůh Otec, ani řád obcování jeho s lidmi, nýbrž jenom o přfštl 
Syna Božiho nevěděl, o němž krátce jsa poučen, radostně bral se 
svou cestou, maje býti budoucně hlasatcJr.m pi·fštf Kristova v Ethi· 
opsku. Pročež neměl s nfm mnoho práce Filip, poněvadž byl skrze 
proroky v bázni Boží připraven. A tak i a.po~tolé, shromažduj(ce 
ztracené ovce domu Israelskébo, písmy mluvili k nim, ukazuj1ce, 
Ježlš ukřižovaný ten že jest l{ristem1 'ynem Boha žh'ého, a veliké 
množstvf jich přesvědčili, poněvadž měli bázeň Božl; a tak jedrum 
dnem křtěno jest jich tři i čtyři tis(ce i pět ti fc. 

Hlava XXIV. 
Obráeem pohanů bylo mnohem obtižnějšf nežli Židť.!. 

1. Proto! i Pavel, jsn apoštolem národll, pravf (L Kor. 15, 10.): 
"Vice nežli oni všickni pracovil jsem". Oněm totiž bylo základnf 
učeni usnadněno, majlc[m dukazy z pl sem; a t~ kteíi slýchali Moj
žiše a proroky, snadno přijali prvorozeného z mrtvých a pdvodce 
života Božtho, toho, k~rý rozpiatýrno. rukama přemohl Amaleka 
(II. Moj!. 17, 12.), a člověka od uštknutí hadova skrze vlru v něho 
k životu piivedl (lV. Mojž. 21, 9.). Ale pohany musel apoštol, jak 
jsme v knize právě předešlé 1) ukázA.li: poučiti, aby upustili od po
.Věrečné modloslužby a ctili jednoho Boha, stvořitele nebe i země 
a pusobit.ele ve~kerého tvorstl'a ; že v ak Synem téhož jest Slovo 
jeho, skrze které! všecko zpO obil; a ten že v poslednf čas se mezi 
Ji dem vtělil a lidské pokol en1 jednak napravil, ale jinak nepf1tele 
člověčenstva přemohl a svému stvořeni vltbstvf daroval nad pro-
t.ivnlkem jeho. __: Dále p1k byť i ti, kteři hyli z obffzky, nebyli • 
p 1 ni 1 i pffkazu Bož(ch, povrhuj(ce jinů ; avšak byli napřed v y
uče a i, že nemaj( cizoložiti, ani smilniti, ani krásti, ani pod vádě ti, 
a Je toto, jakož i vae jiné, C() se k ěkodě bližního dl"je, zlé jest 

'> lil. 12, 10. 
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a nenáviděno od Boha. Pročež i snadno ptisvědčili toho se ~arovati, 
jsouce o tom poučeni. 

2 Ale J>Ohany bylo i tomu učiti, že takovi skutkové jsou zJí 
a obavnl a škodliví a zhoubnf těm, ktefi je pášf. PrOCe.ž mnohem 
vfce pracoval, jemuž mezi pohany apoštolovati se dostalo, nežli 
ti, kt.eřl v židovstvu hlásali Syna Bof1ho. Nebot tito měli ,POmoc· 
v pfsmcth od Boha potvrzených a vyplněných, an totiž takový 
přišel, jakový byl zvěstován; zde však bylo kázati učeni cizf a 
nauku novou, že totiž bozi pohanův neto1iko nejsou žádnými bohy, 
nýbrž i že jsou modly dábelské; že pak jeden jest BUh, který! 
jest "nade všecko i knížatstvo i panstvo i mocnost i nade věecko 
jmen o, kteréž se jmenuje" (Efes. 1, 21.); a jeho Slovo, jsouc ovšem 
přirozeně ne,·iditelné, že stalo se mezi lidmi dotknutelným a vidi
telným, a snfžilo se nf k smrti a to k smrti ktíže" (Fil. 2, 8.) ; 
a že ti, jižto v ně věfi, neporušitelni a utrpenf prosti budou, 
i úěastni královstv( nebeského. A to všecko ústně hlásáno pohanům 
bez plsem; pročež mnohem vice pracovali, kteří pohanům kázali 
Ale naproti tomu e i víra pohanň.v šlechetnější býti ukazuje, ani 
totiž upo lechli slova Božiho bez poučeni pfsem. 

Hlava XXV. 
Starý i nov)• zAkoo předobrazen byl v AbrahAmovi a v narozeni se l,aresa 

a Zácy .z Thamary; ale v obou d.konech jest jeden a teDtýi Bdh. 

1. Tak zajisté bylo synňm Abrahámovým, jež mu z kameni 
vzbudil Bůh, otci svému po boku státi, jakožto ptednímu před
chtldci a věětci viry naší, jemuž i úmluvy obřízky se dostalo po 
dosaženém ospravedlněni z viry v neobřfzce, aby v něm pfedpo
dobněny byly ob a dva zákony a ou byl otcem všech, kteH ná
sleduji Slova BožJbo, a putováni na tomto světě snášejí, t. j. i těch, 
ktetf jsou věřfcf z židov tva, i kteřf z pohanstvs: jakož j~t 
i "Kristus hlavnim kamenem úhelnfm" (Efc 2, 20.), an všecko 
drží, a v jednu viru Abrahámovu sbromažduje věecky, ktefi z obou 
úmluv vbodni jsou ke vzděláni stavby Božf. Ale vf ra z neobffzky, 
která! spojuje kouec s počátkem, stala se prvnl a poslednl; nebot 
byla pf e d obřezáním i v Abrahámovi i v ostatnfcb spraved1ivclch 
Bohumilých, jakjsmedokázalP). a opět za nejpos·IednějU doby 

1) V$ie v hl. 16 . 

.. 
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vzbuzena jest v lidském pokolenf příštím Páně. Obřízka pak a zákoc 
obtadnf m~li dobu střední. 

2. To ee jak mnollým jiným , tak zvláště i Tbamarou, 
snachou Judovou, předobraznje (1. ~lojž. 38, 27.). Nebot když byla 
pocala blfŽJ"la~ [pii porodu jeden vyskytl ruku ; a když pomoc
uice p()l'Odni blšila, Žt! jest prvoro1.enec, přivázala znak červený na 
ruku jeho. A když pak na to vtáhl ruku svou. vyšel prvé bratr 
jeho Fares, a potom teprv druhý ten, který měl znameni červené 
na ruce~ Zára. Tfm patrně naznačuje pismo, ie lid ten s červt~.ným 
znamenim, totiž maje víru z obřízky, ukázal se prvé ovšem v pra
otcicb, ale potom odstraněn jest, aby se narodil bratr jeho ; 8 tak 
potom který prvn( měl býti, na druhém mfstě narozen jest 8 po· 
znán po červeném znamení, jež měl na sobě čímž se rozum( umu
čeni Spravedlivého, pí-edpodobněno 7. poěátku v Abelovi 1) a vy
psáno v prorodch, dokonilllo pak za poslední doby v Synu Božím. 

3. Bylo zajisté potřeb!, aby některé věci otcovsky předpově
děny byly od otcův, jiné konečně vyobrazeny dle obrazu Kristova 
od těch, k ten pníva syno,'Ského dos:íbJi; ale všecko se objevuje 
v jednom Bohu. Nebot Abrahám, ač jedin jsa, předpodobftoval dva 
zákony, v kterýchž ji ni rozs~va)i, jiní těžili ; neboť "v tom", dt Pán) 
(Jan 4, 37.), "pravdiv)"ID se osvědčuje sJovo to, že jiný j ·t který 
rozsévá, a jiný který fne", ale jeden jest Bdh, dávaje oběma, co 
náiPti, sirně rozsévači, chleba však k jídlu ženci. Jakož i jiný jest 
který sázf, a jiný, který wévá., jeden však, který vzrůst dává, 
Bdh. Rozsévali totiž učeni o Kristu praotci a proroci ; ale žala 
jest cfrkev, t. j. užitek sU.liln. Protož i oni prost, aby měli stánek 
v ni1 jakož Jeremiáš pravl (9, 2.): "Kdo mi dá na poušti obydli 
poslední?" aby tAk i rozsévač i žnec spolu radovali se v králov
ství Kriatově, an wem pomoci hotov jest, o kterýcld na počátku 
již Bfih laskavě ei ummil, že jim pomocí Slova svého piispěje. 

I) Obdobu •de oZDačenou vysvětluje sv. Augustin (Contr. Faust. XII.) 
takto: "Zabit jeat AbPl mladěi od bratra etar!iho; usmrcen jest J<rietus, hlava 
nirodu mladtiho~ od národu židonkého věkem starijbo; onen v poli, tento DA 

boře Kaharii". A Seduliua (Eleg. v. 9. a 10.) překrásně dí; 
~rat překrutý byle um, sprav('()Uvce který zahil ondy: 

Vrah Kri11tdv tak též, brat ptekrutý hyl i ten". 
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Hlava XXVI. 
Poklad akrytý \' pismecb jest Kristus, ale smysl jich vrhledAvt>j ae v drbi 
katolické u nástupcOv apotitolských; v ni a pravým učeníru i pl'&vý rozum 

písem ulozen jest. 

1. Kdo tedy pozorně pfsma čte, nalezne, že vypravuj( o Kristu 
a o předpodobnění nového povolání. Neboť to jest poklad skrytý 
v poli, t. j. v tomto S\'ětě ("polem totiž svět jest" (Mat. 13, 44. 
a 38.)); poklad pak skrytý v písmech jest Ktistus, poněvadž obrazy 
a podobenst\•hni naznačen byl. Pročež nebylo lze rozuměti tomu, 
co podle člověka jes~ prvé nežli Re naplnilo, co na budoucnost 
prorokováno bylo, t j. piišti Kristovo. A proto Danielovi proroku 
řečeno jest (12, 4. 7.): ,.Zavři teči a zapečeť knihu až do času 
vyplněni, až mnozi se nauč( a naplní se poznáni. Nebot když se 
dokoná rozptýlení, poznají to mnozí". Ale i JcremiáA praví (23, 20.): 
"V nejposlednější dni poznaj1 to". N ebot všeliké proroctvf, než se 
vyplní, pohádkami a dvojsmyslnostmi jest lidem; když pak přijde 
čas a stane se, ro pfcdpovědlno jest, tehdáž dostává se mu jasného 
a ji tého vysvětlení. A proto se Žid Q. m zákon čtoucfm zdá býti ještě 
za uynějšt doby pohádkou, nebot nemajt vysvětleni všech věd, týka
jí fch se tělesného pi·Btf Syna Božtho ; ale k ř c s ta n Q. m čtoucfm 
jest poklad, skrytý sice v poli, ale objevený a vysvětlený ktižem 
Kristovým, kterýž obohacuje mysl lidskou a ukazuje moudrost Božf 
a na jevo dává wecka jeho ustanovení, jež pro lidstvo učinil, krá
lovství Kristovo ptedpodobiluje, dědictví svatého Jerusaléma pfed
povfdá a předkem ujiěťuje, že člověk Boha milujfci tak prospěje, 

. až i Boha uzři a Slovo jeho usly§i, a slyšením jeho tak bude 
oslaven, že ostatni ani nebudou moci plltřiti ve stkvouci se oblíčej 
jeho, jakož jest i-ečeno od Daniela (12, 3.): "Uozumni stkvití se 
budou jako blesk oblohy a nad mnohé spravedlivce, jako hvězdy 
na věky a neustále". Kdo tedy tak, jakož jsme dokázali, pisma 
čitá (Pán zajisté po vzkiíšcn1 svém tak rozmlouval s učeniky, !e 
jim z pfsem ukázal (Luk. 24, 26. 47.), "že trpěti musel Kristus 
a tak vejíti do slávy své, a že ve jmenu jeho se hlásati mělo od
puštěni hřícbuv po celém světě"), bude i dokonalým učenfkem i po
doben hospodáři, an vykll dá z poklndu svého nové i staré věci. 

2. Pr ež poslouchati máme presbyter~ v clrlPt'i l)l kteft jsou 
----

1) Že těmi presbytcry n('lll{n( ani etarikb v~kt-m, nni knUi podrize ých 
lliskupfnn, nillrž fll'Ú. bisku11Y snmy, doknzl\ie 11lidaným ihned vyBTětlenim : 
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posloupnými nástupci apoštoldv, jako jsme dokázali, a kterým se 
s nástupnictvfm v biskupském úřadě spolu dostalo spolehlivého 
daru pravdy dle dobro1íbezné vůle Otcovy; ostatní pak, kteřf od
stupuji od popřednf 1

) posloupnosti a kdekolivěk sboruj1, ty sluš( 
mf ti za podezřflé, bud jako k a c i ř e a bludaře, bncl jako roz k o 1-
nfky a hrdopyšné sobělibce, anebo opět jako pokrytce, kteři 
za ziskem a marnou chloubou tak čim. Ale všickoi tito vypadli 
z pra dy. A sice kacíři, ktcff cizf oheň na oltář Bož1 přinášejí, 
l j. jiná učenf, ohněm s nebes spáleni bndou, jako Nadab s Abiu
dem (ill. Moj!. 10, 1. 2.); kt.eři vSak protivuji se pravdč o jiné 
proti cjrkvi Boží popouzejf, trvati budou v pekle, pohlceni jsouce 
jícnem země, jako se stalo, Korovi, Dathanu i Abironu s rotou jich 
(IV. Mojž. 16, 33.); kteft věak trhají a m ši jednotu církve, týmž 
trestem od Boha trestáni budou jako Jeroboam (111. KráJ. 14, 10.). 

3. A1e tl, kteří sice od mnohých považováni jsou za presby
tery, ale otročf svým vášnim a nepiipouM.ějf si bázně Boži v srdce 
sv~ nýbrž s jinými potupně nak1ádajf, a prokazovanou jim před
nosti nadutí. jsouce, pášf tajně nepravosti řkouce: "Nikdo nás n -
viill" (Dan. 13, 20.), ti usvědčeni budou od Slova, ježto nesoudí 
dle slávy, aniž bled1 na. tvát, nle do srd e ; i uslyší slova pror-oka 
Daniela (t. v. 56. 62. ó3.): "Plémě chananejské a ne judské J krása 
podvedla tě d. žádost převrátila srdce tyé"; "zastaralý ve dnech zlých l 
nyn1 vyru na jcvo bffcbové tvoji, kteréž jsi prvé páchal, soudě 

soudy nespravedlivé, nevinné utiskaje a propouštěje vinné, jeěto 
tM... ,ll. liiA~~nn.<.J..,.. ,. .. .,..,..,.",.,. ,n;.,AJ.~ nnan J.]·.;.,l!, U 0 lrt.n,..ýcl..~ f":l) 171 
.&. AI,J UJI • .&.'~Tj ~V A ;:)}:'I.Ciof\;IUUW\JUV \J~~U J"-'~ o Alli\.<4J U4, 1\S 

Pán (Mal 24, 48. n.): "Pakliby sln~ebník zlý fekl v srdci svém: 
ProdJévá pán můj, a počal by bíti služebniky a služebnice a hollo
vati a piti i opíjeti se: ptijdet pán služebnika toho v den, v kterýt 
nevi, a v hodinu, v kterouž se nenaděje1 a odděll jej, a díl jeho 
polož( s nevěrci ". 

~ Všech tedy těch a takových se varovati máme, přidržeti 
se pak těch, kteří, jak povědfno, učeni npo~tolské cbovajt a s fádem 
presbyterl'lv i zdravé vyučování i bezúhonné mravy osvědčuji k utvr· 
zen1 a pokáráni druhých. .Jako :Mojžiš, jemuž takové ' ·e1iké veden( 
svěfeno bylo, v ·dobré svědomf své se polehaje, očistil se před 
~bem fka (IV. 16, 16.): "Ničehož jsem, co by jejich bylo, 

"kteff jsou posloupnými n~tupci a p o i t o I tl v", za j &kél po v tly jeilině bi ku
pOYé pokládáni bJli, jakoi pů i ditle zfejmi prav1 : "k terým s 8 nástupnictvím 
Y b ls k u p 8 k é m ůtadě a oo d." 

1) ."A prindpali aucccs onc", jo.lt~ byl Ill. a, 2. o !!írkvi fímlilt 6 
te.kl, i e s ni souh1 iti m6. ka.M al. dr k v "propter otiorem p r in <: i p n li U t em". 
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ani nepo!áda1, ani nevza~ aniž komu z nich ublížil". A jako Sa
muel po dráhná leta soudcem jsa nad lidem a beze všt hrdosti 
vůdcovství maje nad Israelem, ke konci oči~tuje se. řekl (1. KráL 
12, 2. n.): "Já obcoval jsem pfed obličejem vašfm od prvního věku 
svého až nyni ; odpovfdejte mi před tváří Boží a před tváff Poma
zaného jeho, čího ~lce přijal jsem aneb osla? nebo nad kým jsem· 
zpáchal násilJ? nebo koho jsem utlačil? nebo přijal~ li jsem z rukou 
něč' výplatu neb obuv? řekněte proti mně a já návrátim vám". 
A když lid řekl : · Neučinil jsi nám žádného násilí, aniž utlačoval 
jsi nás, 8llÍŽ jsi přijal čeho z rukou někoho: vzýval Boha za svědka 
fka : "Svědkem jest Hospodin, a svědkem Pomazaný jeho v ten 
den, že jste nenalezli v ruce mé ni čehož. A tekli mu: Svědkem!" 
A tak i Pavel ap~tol, maje dobré svědomí tekl Korintandm (II. 2, 
17. a 7, 2.): "Neboť nejsem jako mnoz( falšujíce slovo Boži, ale 
z upfímno ti jako z Boha před Bohem v Kristu mluvíme: žádného 
jsme neurazili, žádného neporušili, žádn~-ho nepodvedli". 

6. Takové presbytery živf cirkev, o nichž i prorok di (Is. 60? 
17.): "A dám ti. knfžata tvá v pokoji a představené tvé v spra
vedlnosti". O nichž i Pán pravil (Mat. 24, 45. 46.): "Který tedy 
jest věmý správce, dobrý a moudrý, kterého ustanov! Pán nad če-;
led.f svo~ aby jim vydával pokrmy v pravý čas? Blažený onen 
sl~ebnfk, jejž přijda Pán nalezne, an tak činí". Kde věak lze na
jíti takovýcb, uči Pavel fka (I. Kor. 12, 28.): "Postavilt Bdh v cirkvi 
nejprvé apošto1y, druhé proroky, tteti učitele". Kde tedy dary 
milosti Hospodinovy ustaveny jsou, tam se má~e učiti pravdě: 
u kterýchž jest po s 1 o upnosť církevn f od apoětolO.v, i kde ob
c o v á ni z dr a vé a bez ú b o n n é a u č e ní n e z k a fen é a n e po
r u ě e n é p ev n ě st oj f. Ti zajisté střež( vJru ndi v Boha, Vše
tvO.rce; i rozmnožuj( lásku naši k Synu Božlmu, ant taková zffzenf 
pro nás učinil; ti nám písma bezpečně vyldádaji ani se nerouhajfee 
Bohu, ani netupfce praotce, ' ani nepohrdajfce proroky 1

). 

1) Tak tedy jrn v cfrkvi katolické jest pravé učeni KristoYO a pruý 
rozum & výklad ev. písem, poněvadt jenom v té drkri jsou trvalé dary Ducha 
1v. a prari neporu~ná (loelonpnot~t biskup v. Tak sv. Angn tin pravi (1. cont.r. 
epist.. Manicb. 4.) : "Drii mne v lQně cirkve neptetr!~ná posloupnost kněiakl. 
oo usaz~ni Petra, jemuž Pán po svém z mrtvých vstinf ovce s•é k pasení po
ručil, až k nynijělmu bislcupn". O Dunatietech pe.k di Optatua (1. ll. conlr. 
Pat·m.), co! o všech ka.cJiich platí, že "jsou synové bez otci\", učenicl bez uči
telť'tY, a dilllým zpusobem jn.ko sami ebou zplozeni". 

. . 
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352 lY. lm. 27, 1. Hficb a trest Davidůy mi nám bjti výstrahou. 

Hlava XXVII. 
I hříchy praotcův, které BO.h trestal, mají nim býti na výstrahu a osvědčiti 
nám svrcho aoou spravedlnost Boží, ao vAed'o a vidycky tresce, ba po zjevem 

se milosti K · tovy Um vic . 

1. Jakož jsem slyšel od jednoho kněze 1
), ant to měl od těch, 

kteii apoštoly viděli, a tomu se přímo od nich naučili, dostačoval 
starým 2a tG, co mimo vnuknuti Ducha svatého spáchali, ten trP.Rt, 
ktm'fž jest v pfsmech 11). Nebot BOb, nepřijíma.je osob, titihal ná
ležitým trestem, co nebylo dle jeho dobrolíbezné vůle učiněno. Tak 
David Jfbil se Bohu, dokavade pronásledováni trpěl od Saula pro 
spravedlnost a na útěku byl před Saulem a nemstil se na něm 

jakož nepřitelcm, a Kristovo pft~U opěvoval a moudrosti vyučoval 
národy i všecko dle rady Ducha svatého činil. Ale když z žádo
stivosti sám si pojal Beth .. abu, ž~nu U1iášovu, řeklo plsmo o něm 
(ll Iú·áL ll, 27.): 'IJA ~patnou věd to patrně bylo v očich Ho
spodinových, co učinil Da'\'id". I po lán jest k němu prorok Nathan, 
aby mu ukázal hffch jeho, a on aby sám soud vyne 1 nad sebou 
a sám sebe odsoudil a tak milosrdenství nalezl a odp~těn1 od Krista. 
I fekl mu (t. 12, 1. n.); "Dva muži byli v městě jednom, jeden bohatý 
a jeden chudý; bohatý měJ stáda ovec a volů velmi mnohá, a chudý 
neměl nic jiného nežli ovetku jednu, kterou si koupil a ~i vil a byl a 
s n1m i se syny jeho pospo1u ; z jeho chleba jedla a z jeho kalicha 
pila a byla mu jako dcera. I přišel host člověku bohatému a ten 
ušetřil vzíti ze stáda oveček S\'ých a ze stád volů svých a pohostiti 
hostě. I vzal O\'etku muže chudého a přistrojil ji muži kterýž byl 
přišel k němu. A David t·ozhněval se velmi na človMm toho a řekl 
k Nathanovi ; Ži\'t jest Hospodin, že synem smrti jest člověk onen, 
který to učinil; ovečku nahradí čtvemásobně za čin ten, kter}~ 
zpáchnl, a za to, .že neu.šetlil chudého. A dí mu Nathan: Ty jsi ten 
muž, jenž jsi to z páchal!" a potom všecko ostatnf u\·ádě Yytýká 
a vyčitá mu dobrodinl 13otí1 a že t:ozbn \'Bl Boha, ktlyž tak učinil. 
Nebot nelibi e Bohu takO\'Ý skutek, ale že veliký jeho hnčv hrozí 
domu jeho. I zkt~il se David a ř kl (t. v. 13.): 'IJZhi šil jsem 
proti Hospodinu l" a žalm vyznán( 3) {)Otom pěl, l>říštl Páně očeká-

1) Viz I. kn. l vod 2. l>Ull. 1. 
') 1're t. dočasný, kdeito tem vocoým trestáni budou, ktloi pozua,·ěe 

Krl tD. břciitt neustávaj(. 
1) T. j. ialm 00.: 1118milnj se nade Dlnon, Bole ... 
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vaje, jenž omývá a očiěf.uje člověka, který hříchem se byl poškvroil. 
A tak bylo i s Šalomounem. Dokavade soudil právě a moudrost 
hlásal a obraz pravého chrámu 1) stavěl a slávu Božf vykládal a 
pffětf pokoj národňm zvěstoval a Kristovo krá1ovstvf předobrázova.l 
a skládal tři tisfce podobenstvi o přfšti Páně ~) a pět tislc zpěvtl •), 
piseň pěje Bohu, a moudrost Božf ve tvorstvu se jevfc( vysvětloval, · 
znalcem jsa přírody, dle všeho stromovf i bylin, i veškerého ptactva 
i čtvernohých zvířat i ryb, a řekl (111. Král 8, 27.): "Zda.Ji pak 
v pravdě Bůh, jehož nflbesa nepojfmajf, bydleti bude na. zemi 
s lidmi?" tehdáž i Ubil se Bohu i wickni se mu divili a v§ickni 
králové zeměU hledali tváře jeho, aby slyěeli moudrost jebo, kte
rou! mu dal BOb, i královna od poledne pfiěla od končin země 
k němu , aby zvěděla moudrost, jež byla v něm (Mat. 12, 42.), 
o kteréž i Pán pra vf, že povstane na soudě proti po koleni těch, 
kteff slyší řeči jeho a nevěfl v něho, a že je odsoudl ; ne bot o na 
se podrobila moudrosti hlásané s 1 u ž e b n f ke m Božfm, a1 e t i to 
povrhli moudrosti podávanou sobě od Syn a Eožfho. Šalomoun totiž 
byl slnžebolkem, ale Kristus jest Syn Boží a Pán ŠalomounQv. 
Dokavade tedy bť2 urálky sloužil Bohu a obstarával ustanoveni 
jeho, býval slaven; ale když si bral ženy ze všech národů v a do
voloval jim stavěti modly v Israeli, tu řeklo o něm pfsmo (III. Král 
ll, 1. n.): ,.A král Ša.Jomoun byl milovník fen a pojal ženy cizo
zemky; i stalo se u starěim věku Šalomounovu, že nebylo srdce 
jeho dokonalé s Hospodinem Bobem jeho. A obrátily !eny cizo
zemky srdce jeho za bohy cizimi. A učinil šaJomoun nepravosť pfed 
oblJěejem Hospodinovým; nekráM za Hospodinem jako David, otec 
jeho. I rozhněval se Hospodin na Šalomouna, nebot nebylo srdce 
jeho dokonalé v Hospodinu jako srdce Davida, otce jeho". nosti 
ho :pokáralo písmo, jakož řekl onen starší, "aby se nechlubilo vše
liké tělo před oblfčejem Hospodinovým" (1. Kor. 1, 21.). 

') Tfm ae lúiatJJa rozum{ podle alov aamébo Pána u lY. Jana 2, 19. 
Srovn. sv. Athanu.ia řeč proti Arijovc6m. 

1 ) To j OU snad ta podobenstvf, o nichž i m Král. 5, 82. řeč j t, 
a z nichž kniha Přťslovf nějakou č6stku obsahuje. 

~ Na d. m. toliko se klade 100~ pf!ln1, a obyě«ůně se mi za to, le 
v těch písních obsažena tak naná Píseň alomoonova a z f.almd 71. a 126., 
jetto šalomounovi se ptipisujf. Ja1rko1i veliki byla moudrosC ša.lomounon, 
ptedoo neslwif vlry přikládati pozdějAim zprádm rabfn6, jen! ji do nekonečna 
a! na potupu alomounoYu rynál eji, pHpiBujfce mu jakousi knihu kouzl6 
a zaříkáni, podle niJ prý jistý F~eazar za pe.nod.nf V espasiana člověku jed· 
nomu ducha zlého nosem \'ytábJ (Joa. Fl. AuU. VID. 2, 6.), a knihu lékařskou, 
k ktel~ plj nemocnf vorireénou dav ru chovali {Suid&s s. v. EKeclůaa}. 

lne I plel. Id•. 23 



, 

• 

354 IV. kn. 27, 2. 3. K naA. napraveni seps. jsou hřichoTé pr&otcb i lidu. 

2. Protož i Pán v podzemnf místa vstoupil, aby tam i oněm 
2věstoval pffcbod sv6j, poněvadž jest odpuětěni hřfcbQ pro ty, jižto 
věři v něho. A věak věřili v něho všickni, k tečl důvětili v něho, 
t. j. kteří věštili příštl jeho a ustanovením jeho slouži1i: sprave
dlivci a pr-oroci a praotci, kterýmž podobně jako ru\m odpustil 
hftchy, kterýmž tedy nesmfme je přičítati, nechceme-Ji zlehčovati 
milosti Boží. Nebot jakož oni neptičítajf nám nezdrželivosti naše, 
jichž jsme se dopustili, nežli se Kristus objevil v nás : tak i nám 
nic spravedlivě nepřisluší přičitati je těm, kteří před pffltím Kri
stovým zbřeěili. "Nebot všickni lidé potřebují slávy Bož1" (Řún. 
s, 23.); ale ospravedlněni nebývaji sami sebou, nýbrž příštím Páně 
ti, ktefi spatfuji světlo jeho. Ale k n a š e m u pokáráni sepsAní jsou 
skutkové jejich, abychom věděli, nejprvé že j den jest ROh i n á ~ 
i jejich, jenž híicby má v ne n á v i st i, byt i od vznešencův spáchány 
byly, potom abychom se zdržovali všeho zlé ho. Nebof jestliže 
staří, jižto nás předešli v dařich p1'ilosti Boži a za něž Syn Božf 
j~tě nebyl trpěJ, poklesnouce v něčem a poddajíce sebe žádosti
vosti tělesné, v takovou potupu byli uvrženi, což bude trpěti těm 

nyněj§fm, ktefi pohrdli přtštim Páně a otročili náruživostem svým? 
Oněm ověew byla lékařstvím a odpuštěním hřichóv smrt Páně; ale 
za ty, kteří nynf hře~f, Kristus již neumře, nebot smrf nebude 
mtti dále moci nad nim; ale přijde v sJávě Otcově Syn, pohledávaje 
od zprávcdv a hospodářl\v svých peníz jim svěřený i s úroky, a. 
kterýmž přemnoho daJ, od těch i přemnoho žádati bude. :Nesmhnet 
tedy, dL onen starěí, p~ni býti, aniž pak odsuzovati starších; nýbrž 
sami se báti, abychom i poznajfce Kristu něčeho se nedopu tili, co 
by se neUbilo Bohu, a tak snad, nedosáhnouce odpuštěuf, ''yloučeni 
nebyli z lmUovstvf jeho. A protož i Pavel prý fekl (Řlm. ll, 21. 17.): 
"Nebo jestliže [Bilh] přirozených ratolesU neu~etřil, at snad ani tebe 
neu§etř~ ant byv planou olivou, štfpen jsi v olivu tučnou a učiněn 
jsi účastnikem tučnosti její" • 

3. Podobně tomu vidíš 1) i nepravosti 1 i d u, any uejsou vypsány 
pro ty, kteif je tehdáž spáchali, nle k napraveni našem u, abychom 
ttm poznali, te jeden a týž j~t Bůh, proti kterémuž oni se pro
h fešili a proti němuž oěktetf z těchto tak se zovoucích "věřictch '' 
nyni se prohřešujL Ale i to prý apoštol v listu svém ke Korin
fanftm čiře patrně ukázal, fka (1. 10, 1. n.) : "Nechcit zajisté, abyst 
nevěděli, bratř(, že otcové naši věickui pod oblakem byli a všickni 
skrze Mojžíše pok~ni jsou v oblace a v moři ; a všickni týž pok1·m 

1) Tak ještě dále uvádí sv. Otec feě ouoho preb)'t.Era. 

-

• 
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duehovný jedli, a věiclmi týž nápoj duehovný piJi ; pili zajisté z du
chovné skály, kteníž jich následovala, skála pak byl Kristus; ale 
nemnoz1 z nich libili se Bohu; nebo pqraženi jsou na poušti. A to 
stalo t~e k podobenství pro nás, abychom nebyli žádostivi zlých 
vňcí, jakož i oni udali; ani modloslužebníky nebuďte, jakož psáno 
jest: Posadil e lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hráli. Aniž smil
něme, jako někteti z nich smilnili, a padlo jich j~dnim dnem tli 
a dvacet tisí • 2); aniž pokoušejme Krista, jako něktetf z nich po
koušeli a od hadů zhynuli; aniž repcete, jako někteff z nich reptali 
a zhynuli od záhnbce. Toto pak všecko stalo se jim k podobeustvi 
a napsáno jest k výstraze n~J, na kt.eréž konec věku do~el. A pročež 
kdo se domnivá, ie stojí, hledit, aby ne padl". 

4. Když tedy apoštol bez pochyby a bez odporu dokazuje, že 
jeden a tentýž jest Bůh, který! i dávné nepravosti soudil i nynější 
kárá, i pt1 inu os v dčuje, proč to [všecko] napsáno bylo : tut ne
umělými a drzýnů a nad to i nemoudrými prokazuj( se býti všickni, 
kteři pro pře tupky dávných lidi a vzdornou nepo luěnost přemno
hých tvr<lf, že jiný byl Bůh oněch, a. ten že jest světotvtlrcem a .že 
jest v umenšeni ; jiný pak že jest ten Otec, jejž hlásal Kristus, 
a ten prý jest teu od každého z nich vymy leoý. Awak nepomnf, 
že jako tam ti mnozí, kteti zhřešili, neUbili se Bohu, tak i tu 
"mnoho j st povolaných, ale málo vyvolených" (Mat. 20, 16.); jako 
tam nespravedlivci a modloslužebnfci a smilníci života pozbyli, tak 
i tu, ješto i Pán osvědčuje, že tacl uvrženi budou v oheň věčný, 
i apoštol pravi (1 Kor. 6, 9. 10.): "Zdali nevíte, že nespravedliví 
nebudou děditi království Boží? Nemylte se: ani smilnici, ani mo
dloslužebníci, ani cizoložníci, ani měkcf, ani samcoložnlci, ani zlo
ději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolájci, ani dráti královst\'im 
Božím vládnouti nebudou". A poněvadž tak nepravf k těm, kteň 
jsou vně, ale k nám, abychom nebyli "}'Vl'Ženi mimo kr8l.ovstv1 
Božf, t-akových věci se dopoušUjice, dokládá (t. v. ll.): "A tako
vými jste byli; ale omyti jste a posvěceni jste ve jmen u Pána na
ěeho Ježiše Krista a v Duchu Boha n~ebo". A jako tamto kleti 
a zavrženi byli, kteii oepravosti páchali a jiné kazili, podobně i tu 
oko, kter se pohoráuje, vyrvati e má, i noha i ruka, aby ostatnl 
tělo spolu nezahynulo (Mat. 18, 8. 9.). A máme přikázam (1. Kor. 
5, ll.), "j t·li kdo, an sluje bratr, smiln1k, nebo lakom c, nebo 

') V textu piiv. a podobné i u LXX a v Vulg.: "čtynnccltma tisicl'l ; 
ktcrižto odchýlka Bnndno BC ukliill, dú.mc-li tomu, te ~i1-,cn 'ftaocxp~ paino 
bylo Bkratkcm EL1.0:rt T~ a rozv no Er~ T~t~ • 

• 
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modloslužebntk, nebo zlolájce, neb opilec, nebo dráč, abychom s nfm 
ani nejedli". A opět di apoštol (Efes. ó, 6. 7.) : "Nikdo vás nesvá
děj marnými slovy; nebo pro tyto věci přichází hněv Boži na syny 
nevěry. Nebývejtež Wdy účastnici jich". - A jako tamo kletba na 
hříěn1ky zasáhla i ostatn!, že jim svolovali a spolu s nimi obcovali, 
tak i tuto "málo kvasu ce]é těsto rozkvasi" (I. Kor. 5, 6.). A jako 
tamo hněv Božf proti přestupnikům se vzňal, tak i tu praví apoštol 
podobně (Řlm. 1, 18.): "Zjevf se 2ajisté hněv Boži s nebes na 
všelikou bezbožnost a nespravedlnost těch lidf, kteří pravdu v ne
spravedlnosti zdržuji... A jako tamo na Egyptany, kteřf nesprave
d1ivě týrali Israele, trest od Boha přišel, tak i tu, an df Pán 
(Luk. 18, 7. 8.): "Což pak BQh nepomsti vyvolených svých, kteří 
k němu volají dnem i noci? I pravfm vám, že jich brzo pomstí" ; 
apoštol pak v listu k Thessalonickým toto učí (ll. 1, 6. n.): "Po
něvadi spravedlivé jest u Boha odplatiti souženim těm, kteřf vás 
sužuji, a vám, kteff souženi jste, ()dpočinutim s námi při zjeveni 
Pána našeho J ežíěe Krista s nebe s anděly moci jeho a v plameni ohně, 
aby uvedl pomstu na ty, kteří neposloucbajl evangelia Pána našeho 
J'el~e Krista; kteřiž i pckuty věčné trpěti budou v zahynutf od 
tváře Páně a od slávy moci jeho, a! přijde, aby oslaven byl ve 
svatých svých a předivný byl ve všech, kteřlž uvěfili v něho". 

Hlava XXVIII. 
Po etile dnvěH, kdo se domnf~l, le milost Krlstol'a odstranila spravedlooa' 
Bot{, kdelto utenl Kristo o větjf dokonalosti od nis žádf&, a přestupky proti 

nf přfsoě treece. 

1. Když tedy tu i tam jedna se ukazuje v trestánf Božlm 
spravedlnost Bož(, a sice tam obrazně a dočasně a levněji, tu však 
opravdově a vždycky i přfsněji; nebot oheň věčný a hněv Božf, 
který se zjevl s nebe od tváfe .Pána na§eho Gakož i David di 
(Ž. 33, 17.): "Ale obllčej Hospodindv na ty, kteří páši zlé, aby 
vyhladil ze země památku· jejich"), mnohem větě( trest p-dsobf těm, 
ktefl upadnou v něj : velmi nerozumnými osvědčuji star§( Lpresbytefi] J) 

1) Předcht\dcové na8i, jimž podobně bylo s bludaH se potýkati. Erasmus, 
Galluiua a Feuardentius, vydavatelé sv. Iren~a, kladou zde v jednotnik:u: pr& 
sbyter a rozumějt téhož nemlmého prfsbytera, o němž jil nejednou sv. Otec 

e zmioil; ne! z rukopi ani j d n jim nepiisv ďuje. 
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býti ty, kteří dle toho, co se přihodilo tě~ ježto druhdy Bohem 
vedeni byli, jiného Otce uváděti se pokoušejí stavějíce naproti 
tomu to, co byl Pán k spáse těch, ktetf ho přijali, učinil, pfijda 
k nim a srnilovav se nad nimi ; při tom wak zamlčujtce soud 
jeho i věecko co potkati mi ty, kteří slyšeli i-eči jeho, ale nečinili; 
jak by jim totiž lépe bylo, aby se nebyli ani narodili, a že snesi
telněji bude na soudu Sodomě a Gomote, nežli tomu městu, ktet·é 
nepřijme kázaní učeníkfiv jeho. 

~- Nebof jako jest v zákoně novém rozmno~ena lidem v { r a 
v Boha doplňkem, obdržerii Syna Božibo, aby člověk Boha účasten 
byl: tak zvýěena jest i bedlivost v obcování~ když se nám při
kazuje, abychom se zddovali netoliko zlých skutkův, ale i pouhých 
[zlých] myšlenek a ničemných řečJ a prázdného mluveni i slov po
§etilých: tak jest i u těch, jižto nevěří Slovu Božímu a pohrdaj( jeho 
příštím a zpět se odvracejí, trest mnohem větěf, a neni pouze do
časný, ale i věčným se tal. Nebot kterýmkoliv řekne Pán: "Ode
j<lěte ode mne zlořečení do ohně věěného !" (i\lat 25, 41.) budou 
věčně zatraceni; a kterýmkoliv ř kne: "Pojdte požehnaní Otce mého, 
prijměte dědictvím králov .. tví přicbystané v:lm na věky J" (t. v. 34.) 
ti obdJ:žt na věky království a prospivati budou; ne bot jest jeden 
a týž Bfih Otec a Slovo jeho, kterýž vždy prisptvá pokolent lid
skému, ačkoliv rozličnými řády, a mnoho pOsobf, a spas1 ty, ktef1 
maji spaseni dojiti (tot jsou ti, kteft milují Boha a ve svém poko
leni fstavul násle,lu.il Slova Botího). a odsuzuie tv. kt ti o souzen{ - - - , . ., .,, 
propadnouti maji, t. j., kteff zapomfnaj1 na Boha, jsouce rouhači a 
pi'8stupnfky slova jeho. 

3. Nebot právě řečeni od nás kaclti sami od sebe odpadli, 
vinice Pána, v kteréhož pravt, že v~řt Nebot co vytýkají Bohu, že 
drubdy počasně soudil nevěfícf a ranil Egypťany, zachoval pak po
slu~é, to nicméně též padne na Pána, an jednak na věky od
suzuje, které odsuzuje, a na věky propo~tf, které propouětl ; 
i ukáže se dle jich slov přlčinou největ§jho břichu býti těm, kteff 
naň ruce vztáhJi a jej probod1i. Nebot kdyby nebyl tak piiše1, 
pak by oliem oni nebyli se stali vrahy Pána svého; a kdyby 
nebyl k nim posýlal proroky, nebyli by je arcit zabíjeli a tak též 
apoštoly. Těm tedy, ktefl nám namítajf, fkouce: "Kdyby nebyli 
Egypťané pobiti bývali, a nebyli pronásledujfce lid israelský utonuli 
v moři, nebyl by Bůh mohl vysvoboditi lid sv(lj", odporuje toto: 
Kdyby Židé nebyli se stali vrahy Páně (což je o~em o život věčný 
připravilo) a nebyli vraldJce apoětoly a utlačujfce cirkev ponořili 
sebe v propast hněvu, nebyli bychom my mohli vykoupeni dosáh-

ll 

ll 
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nouti. Nebot jako onino zaslepenosti Egypf..andv, tak i my zaslepe-
v 

nostf Zidův spásy jsme doAli, poně\•adž ovšem smrt Páně těm, ktef( 
jej ukřižovali a v příštf jeho neuvěřili, sloužf k zatracení, spá ou 
pak jest těm, kreň v něj věří. Nebot i apoštol praví v druhém 
listu ke Korintanům (2, 15. 16.): "Nebot jsme Kristova dobrá vQně 
Bohu mezi těmi, kteň spaseni bývajf~ i mezi těmi, kteří hynou; 
některým .zajisté vňně smrti k smrti, jiným pak viillě života k ži
votu". Kterýmž medle jest vfulě smrti k smrti, leč těm, již to ne
věn aniž se podrobuji Slovu Božimu? Ale kteři pak jsou i tamto 1

), 

ani se v smrt uvrhli? Ti totiž, jižto n věn, aniž se podrobuj( 
Bobu. A opět. kteřf jsou paseni a obdrželi dědictví? Ti zajisté, 
jižto věřt Bobu a zachovali lásku k němu, jako K~leb Jefonllv a 
Josue Navův a neviňátka, sna zlob)' ani neznala. Ale kteřf jsou 
tuto~), ani spaseni docházej( a. života větného? Nejsou·li pak ti, 
kteři miluji l$oha a ddvěí·njl slibům jeho a k zlému jsou jako ne
viňátka? 

Hlava XXIX. 
Porá!i nimitkn M&rkiónitO., jakoby Bdh byl pdvodcem zl'•ho, zatvrdiv srdce 

Faraonovo. 

1. Ale zatvrdil Bdb, tak pravf, srdoe Faraonovo a lužebntkh' 
jeho. Kdo~ tedy tak namítají, zdali pak nečtou v evangelii (Mat. 
13, 10. n.), kde! učenici otázali se Pána: 11Proč jim mluvfš v po
dobenstvích?" jak jim odpověděl Pán: "Proto!e vám dáno jest znáti 
tajemstvi kráJoystv' ne~kého~ ale jim mluvim v podobenstvích, 
aby vidouce n.eviděli a slyafce neslyšeli a rozumějíce nerozuměli, 

aby se naplnilo proti nim proroctvi Isaiáěovo, an df (6, 10.): Zatvrd 
srdce toho Jidn a uši jeho zacpi a oči jeho oslep. Ale vaše oči 

blahoslaveny jsou, ie vidf, co vy vidíte, a uši. že slyět, co vy sly
ěite". Jeden a tentýž .Biih totiž pftsobf oslepen( u t.llch~ jižto ne
věď a jej za nic nepovažuj1, jako slunce tvor jeho u tě b, ktetl pro 
nemoc oči nemobou zftti světla jeho; ale těm, jižto mu věf( a ná
sleduji ho, dodává úplněj fho a většlbo osv(cen( my li. Týmž smyslem 
i apoatol di v druhém listu ke Korintan m (4, 4.): "V nichž BOb 

') V zákoně tsrém. 
1} V d.koně novébl. 

-
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tohoto světa oslepil mysU nevěfícfcb, aby jim nezasvitlo · světlo . 
evangelia sJávy Kristovy" 1) . A opět v listu k Řťmani\m (1, 28.): 
"A jakož nedbali, aby Boha v známosti měli, vydal je Bi'Jb v pře
vrácený smysl, aby činili, co se neHl něj u. V druhém pak k Tbessa
Jonským zřejmě pravf o antikristu (2, 10. ll.): "Proto jim pošle . 
Bfih pfi obenf bludu, aby věřili Ui; aby odBouzeni byli v~ickni, ktef1 
neuvěřili pravdě, ale zalfbili ~i nepravosti". 

2. A tak i nynt věda Buh všecko napřed, o kterých pfedvldá, 
ěo nebudou včHti, ty vydal novčro jich a. odvrátil obličej sviij od 
těch a takových, ponechav je v temnostech, které si byli sami zvo
lili. Ký tedy div, že i tehdáž Faraona, an by nikdy nebyl uvěf"d, 
i s družstvem jeho nevěře ponechal? Jakož i Slovo z keře pravt 
k Mojžiěovi (ll 3, 19.): "Já pak vfm, že nepropusti vás Farao, 
král egyptský, leč v ruce silné11

• A jak Pán ml u víl v podobenstvfch 
a oslepil lsraele, aby vidouce nevidě1i, znaje nevěm jich: tak 
i srdce Faraonovo zatvrdil, aby vida, že prst Bož( je t, který vy
vád! li~ nevětil, ale v hlubinu nevěry se pohflžil, domnívaje se, 
že kouzelnou mocí se d~je vyjíti jejich a že nedalo moře rudé 
božskou moci pruchodn lidu, nýbrž že se to talo ptirozeně. 

Hlava XXX. 
Jinou nAmitku vyvrací, ! e byll totiž aa přikaz Božf Židé oloupili EgyptanJ. 

1. J{ teff však vytýkajl a obviňuji, že lid před svým vyjitím 
na píikaz Boží nádoby weho druhu a oděvy od Egyptanft vzal 
a tak odooel, a že z toho i stánek na poušti zootoven je ~ ti sami 
sebe u vědčujf, že neznaji spravedlivé fády a tfzent Božf, jakof 
i ten presbyter ffkal. Nebot kdyby Bdh tomu nebyl dovolil v před· 
obrazném .vyjitf, pakby dnes pfi na&>m opravdovém vyjití, 
t j. \'e vlfe, v kterouž jsme byli postaveni a kterouž z počtu poband 
\')'loučeni jsm~ žádný z nás nemohl spasen býti. Nebot za námi za 
všemi buď malý bud veliký jde majetek, který jsme z Depravosti 
zt kaJi. Neb odkud mAme domy, v nicbf bydlíme, i Aat, jtmt se 
odivúme, a nádobf, jehož ui.háme, i vše ostatni, co n'm k den
rumu životu s)ouž11 nežli z toho, co jsme, jsouce ještě pohané, la-

1) Srovn. III. 71 1. pozo.. 1. 
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k o tou z1skali1 nebo z nespmvedli vébo jměni pohanských rodičů nebo 
/ přibuzných nebo přátel převzali? ať nedíme, že i nyní jsouce jif 

u vfie ještě po jměnJ bažíme. Nebof kdo prodává, aby nechtěl zí
skati na. tom, kdo kupuje? a kdož kupuje, jen! by si neptál, aby 
s nim levně jednal, kdo prodává? a který obcbodnfk nevede obchod 
proto, aby z toho živ byl? Co! pak i ti věi1cf, kt.eři u dvora krá
lovského jsou 1), nemaji-Ji ~ak své potřeby z toho, co Césnru náležf, 
a neuděluje-li z nich pak každý dle své možnosti nemajetným? 
Egypťané byli dlužnici národu židov kému, netoliko zbožím svým ale 
i životy svými pro předešlou dobrotu praotce Josefa ; ale nám jak 
pak jsou dlužnici pollané, že my od nich zisk a prospěch béřeme? 
Cokoliv oni pracně zjednáTajf, toho my věfícl bez práce užíváme. 

2. Mimo to sloužil lid gyptonům služebností přetěžkou, jakož 
i pismo d1 (ll. Mojž. 1, 13. 14 .. ): "I panovali Egypťané nad syny 
israelskými násilím, a bolestný zpttsobili jim život v robotách těž
kých, v hlině a cihlách a ve vAech pracech, které konali v polích, 
samých to pracecb, jimiž je porobovali násilně" g) ; a vystavěli jim 
m~ta bražená s velikou prací a množili zbožf jejich po mnohá Jeta 
u deliké porobě, co riale oni netoliko nevděěni byli k nim, ale 
je i věecky zahubiti chtěli. Zdali pak to bylo bezprávim, že místo 
mnoha vzali málo, a mohouce veJiké zbožf miti, kdyby nebyli slou
žili jim, a s bohatstvím se ojebrati, když si skrovnou nabradu 
vzali m dloubou sl~bnost ") a tak nuzm odešli? Jako kdyby ně
který svobodo'k od druhého násiluě jsa poroben, mnohá Jeta mu 

J) Míní se dvůr dsařc řfmského. Že již od založeof cfrkve vira Kristova 
nejenom v nif§fch vrstvich obyvatelstva ř1msk~ho se rozěiiil.a, nýbrt i mezi 
velmoži přívriencd 11alezla, b& ai ke dvoru clsařskému pronikla, patrno jak 
z listu sv. Pavla k Fil. 1, 13. a 4, 22., tak z d~jin efrkevnfch a tivotd avatých. 
Viz Migne etr. 1753. 

:a) V tom úplně se shoduje pismo sv. sjinými prameny historickými; oo 
vlak Josef Flavit'iv vypravl\ie (Antt. U. 9, 1.), Je lid israelský za doby své 
alu.žcbnosti vyatav~l pověstné p}TAuůdy, jei k divttm ěta p čitám , v tom na 
omylu je~~t. Nebot vystavěni pyramid podnikali hlavně králové čtvrté d)'Dat~tie 
od. r. 3122.~97 .), kdt>žto Israeltté v sln!elmo&ti byli za králilv 18. a 19. dy
nastie, z nicht je snad ~"huť Tutmes lU. za Mletého paoováof svého (od 
r. 1610.-11S6G.) při awých nAdherných stavbách utlačoval, Ramses ll vyhubiti 
hJ děl, a! p&k je MerncftAh L asi r. 1317. propuetil. Srovn. Handwňrterbuch d. 
bibl. Alterth. od Richma p. a Egypteu. 

') Tak učinili z povolen4 ba rozka.zu Božiho, a .oen4leží ee urážeti roz• 
kuem tim ; t.no pf&mo výslovl:lě pra.vJ (8, 21.), te dal Bdh milosc lidu n énw 
před Egyptany. Lid illt"1Wialrý JAda.J bez úmy lu, a Egypcané dali bez podm1nky 
DA.brady, an Bdh a'.& tolikeré práf;e a alužby Egyptským prokázané jich srdctt 
lsraeli naklonil. 
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sloužil a jmění jeho množil, potom nějaký prospěch z(skav, · pova
žován byl, jakoby měl něco ze jmění onoho, co by mk v pravdě 
u porovnáni k jeho mnohé práci a veliké prospěšnosti jeho velmi 
skrovná částka. by Ia, s kteroui by se odebra1; to kdyby mu někdo 
vytýkal, jakoby Um neprávě ěioil: byl by zajisté nespravedlivým 
soudcem tomu, který násilně v porobu odYt>den byl Tak isou i ti, · 
kteří obviňují li(l z toho, že i máto vzal z mnoha, ty nic neobvi
ňujfce, ktetf dobrodiní předkiim prokázaná žádným vděkem nespla .. 
tili, nýbrž i v krutou porobu si je podrobivše, pfeveliký z nich 
prospěch brali; kteří sicé pravi, že oni no ueraženébo zlata a stilbra, 
několik nádob, jak jsme prvé řekli, odnesše, nespravedlivě jednali, 
ale o sobě samých tvrdí, ~e spravedlivě jednajf, když (budiž pravda 
řečena, byt se i některým směšno zdálo) z cizích prací ražené zlato 
a stfibro i měcl s nápisem a. jmenem Césat'Qvým v opascích svých 
odnášej{. 

3. Učini-li se srovnáni nás a jich, u kterých pak se sbled~ 
že s větším právem přijali? Zdali lid onen od Egypťanův, kteři 
byli veskrze jemu dlužníci, či my od Římanův a jiných pohanfiv, 
ani nám nic toho nejsou dlužni? Ale i sv~t má pokoj skrze ně, 
a my bez bázně cestujeme a plujeme, kam chceme. Proti takovým 
tedy vhodné bude slovo Páně (llat. 7, 6.): .,Pokrytče, ''yjw~ prvé 
břevno z oka svého, a potom hlecl vynfti mrvu z oka bratra svého 14

• 

Nebot jestlife ten, který tč z toho viní u chlubí se svým věděnfm., 
odloučen žije od společnosti s pohany, a nic se u něho z ciziho 
maj eUru nenalezá, nýbrž ěiře nah a bos a. bez obydli v horách 
obývá, jako některé travou se živici zvite: ten mMe odpuětěnf do
jiti, poněvadž nezná potřeby společného našeho živobytí. Má-li 
v.šak účastenství na tom, co se cizfm zbožim zt1ve, a vinJ-li před
obrazem toho, velmi nespravedlivým se býti osvědčuje, obraceje ob
viněni to sám proti sobě. Nebot shled4no bude, že sám má ze zboži 
cizího a žádá i toho, co nenl jeho. Pročež i Pán tekl (Mat. 7, 
1. 2.): "Nesudte, abyste. nebyli souzeni; nebo jakým soudem souditi 
budete, takovým bude se souditi o vás". Nedf tak ověem, abychom 
břcMcícb nekárali, aniž pak tomu, co zlého se pMe, přisvědčovali ; 
nýbrž abychom f'zenf Božich nepo uzovali nespravedlivě, poněvadž 
on se postaral, aby všecko spravedlivě ku prospěchu bylo. Nebot 
věda, že tím zbožím, které CJd jiných obdržfme, dobře naložfme, 
proto řekl (Luk. 3, ll.): "Kdo má dvě sukně, dej tomu, který 
nemá; a kdo má pokrm, učiň nnpodobně". A (Mat. 2ó, 36. 36.)! 
"Lačněl jsem a dali jste mi jisti; nab jsem byl a oděli jste mne"; 
a (t. 6, 3.): "Když činfš dobrodinf, nevěz levice tvá, co čin.f pra-

' 

• 

' 
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vice tvá". Těmi a ostatními jakýmikoliv dobrými činy zrskáme si 
ospravedlněni k•1pujtce sobě téměř za. cizi; ale "za cizf" nemyslím 
tak, jakoby svět nenáležel Bohu, nýbrž poněvadž těch dariiv od 
jiných se nám dostáv~ jako oněm od Egyptanii kteřf neznali Boha, 

. a právě těmi si stavtme stánek Boži, nebot s dobročinnými pře
bývá Biih, jakož Pán prs.vi (Luk. 16, 9.): "Čií1te sobě prntely 
z mamonu ne pmvedlnos~ aby vás, a.ž budete vyhnáni, přijali 
v příbytky věčné". Nebot když všecko to, co jsme jsouce pohané 
nespravedlivě 2iskali, později vfru přjjavše. ku prospěchu Páně obě
tujemtJ., za to dosáhneme ospravedlněni. 

4. Nutnlí tedy se toto v obraze předpodobnilo a stánek Boži 
se z toho vzdfJal, jelikož oni spravedlivě vzali1 jakož jsme ukázali; 
my pak jsme tim předpodobněni byli, majfce někdy Um, co cizí 
bylo, Bohu sloužiti. Nebot celé Bohem zpftsobené vyjití lidu zE ypta 
byloť obrazem a pf dpodobněntm vyjíti ctrkve z pohanstva: a proto! 
ji i na konci vyvede odtud do svého dědictví, které jl nedá Mojžiš, 
služebník Božf, ale J e!lš, Syn Boží, dědictvtm. Ale kdo pilně po
zoruje, co proroci vypravují o konci, a co Jan, učenfk Páně, spatřil 
ve svém Zjevení, na1ezne, že tytéž rány pticházejf vubec na po
hanstvo, které přišly tvl"tě na Egyptany. 

Hlava XXXI. 
Co pfsmo nekárá, nesmíme kvspoě starým za 'rinn klásti, nýbrž máme Y tom 
předobrazení hl dati; to dokazuje pokrevnfm smilněnfm, které se Lotori 

pfihodilo. 

1. Takovým vypravováním o praotc1ch potě~Sil nás onen pres
byter a řekl: Pro přestupky, z kterých sama pf ma obviňuji pra
otce a proroky, nesmfme my jim výčitky činiti, aniž býti podobni 
Chámoví, jenž se hanbě otce svého posmíval a proto i kletbě pro
padl; nýbrž diky Bohu ~.zdávati za ně. že jim pf1št1m Páně od
puštěni jsou hftcbové; "nebot i oni", tak doložil, "dlky vzdávajt 
a veleb i Boha za llMi spásu". o věak pisma nekárajf, nýbr! prostě 
kladou, toho nesmfme b;ýti viniteli (nebo( ntJjsme bedlivější nad 
Boha, aoit pak rnflžeme nad mistra býti), ale v tom máme obraz 
hledati. Neboť ni nem bez významu, cokoliv bez obvinění se na
lezA v plsmcch. Tak jest [i příběh] s Lotem, jent vyvedl ze Sodomy 

• 



IV. kn. 31, 2. N csluš( je kárati, nýbri podobenstvf Y něm hledati 363 

dcery své, které {pak] pOO\ly z otce svého, a jenž zanechal man
ielku svou na pomezf sloup solní po dneěnf den •),. N ebot Lot ani 
o své vflli ani z tělesné své žádostivosti, nemaje ani m~lenky an· 
pocitu o čemsi takovém, vykonal čin pfedobrazujícf, jakož pfsmo 
d1 (1. I\lojž. 19, 33. n.): "1 veěla starě( dcera a spala s otcem_ 
sv)'ID té noci, a nevěděl Lot. když spala ona, ani když vstala"; 
a pfi nilitdšf totéž: ."A nevěděl", dí, "když spaJa s nfm, ani kdyt 
v tala". Bez vědomí Lotova, anit vé tělesné rozkoši sloužiL vyko
nalo se předobrazcnj, že obě dcery, t. j. obě synagógy, od jednoho 
a téhož otce potomstvo roditi budou bez rozkoše tělesné. Nebot 
nebylo nikoho, který! by jim byl mohl živého plodu a požehnáni 
sym1v dáti, jakož i psáno jest (t.. v. 31, 32.): "Řekla starší k mladšf: 
Otec náš již je ~tár, a nikoho neni, jenž by v~el k nám, jak 
obyčej jest po vši zemi ; poj~ opojme otce vinem a spěme s nim, 
abychom vzbudili z otce svého sfmě ll)". 

2. A ty dcery zajist-é dle své sprostnosti & nezkušenosti mníce, 
že všickni lidé pošli jako Sodomiťané a ~e celou zemi bněv Bož( 

1
) Co zde sv. Otec prad: "po dnešnl den", zakl'd' s na kn. Moudrosti 

(10, 7.), na Josefo FJa~iu (Antt. I. 11, •·> a na sv. Klemenlu Řfm. {Kor. ll.); 
poněvadž riak na jibolrápa.dDJ straně moře mruého nedaleko bory sdom 
(Sodom) kužel~tý nch se '9'J11kytá solnou korou pokrytý {vJz Ritter Erdkunde 
d. lf). Btr. 788. n.), domnídno se, .že bez poruAenf písma sv. nědectd tato 
o tom VI'Cbn rozuměti lze; a tak prf mohl i Josef Fla•il~v psáti, ie tim sloup 
ten viděl. Čfmž riak samo proměn~nf ženy Lotovy v sloup solný nikterak se 
nPpopiri, je.Ato ~měř nezbytně a přirozené se ndí.lo. Židonká tradice pak 
oviíem mnoho přibájila, ku př. f.e B(lcba ta uražené údy obnovo.a.la, ano i né 
měsfčné měla, j&k i sv. Otec ní!eji a opět aa. 9. dotýká a allegaricky vykládá.. 
Podobně Pseudo-Tert. de odom. v. 115. n. a Prudent. Hamartig. v, 740. n. 

2) Velikou nesnázi p(lsobil ten přfběb sv. Otdtm o t~ usilojfdm, aby 
jej proti kaclff\m, jednak na něm pobori nf beroucím, jednak Y nebodntch 
s•ýcb čin ch k němu ae odvolá•ajfdm, bud osprayedlnili anebo poň vynůu
vili, ačkoli• již samy okolnoati toho příběhu dosti srozumitelně na porid&jf, jak 
o n~m oudiu náleif. Protož i sv. Irenej privem tak letmě o nňm mlurl. Theo
doretovi, an (quaest.. 70. in Geues.) dl: n T6Dl, kteH oevědotn.ky hteii, i Udé od
pouětčjf; nikdo tedy Lotoví privcm nezazU, nebot nevěděl, co ae děj ", po
někud odpfri n. Augu tin (contr. Fa u t. XXII. 1•.) Hra: "Vinu m•c odern, ale 
lle tak ohledem amilllébo sku1ku, jako sv6ho opojenfa. A na tom objektivně 
př tati jest, jakkoliv i z toho jej vymlouYá sv. Jan Zlatoůstt (bom. 44.. iD 
Geues.) a po nť.m Tbeodoret (na m. d .) fkouce, že v dnnutlnl oad nritou 
madelky a zihubou těch měst k své útěAe podaného tobě •loa oad mfru 
po!il Paměti a pová!eni hodno jest slovo Origalovo (hom. fi. in Genes.), an 
o té věci dl: "Lot jest vinen, f.e a sklamati dal a ie v{nem (lp<ljil, a to 
nikoliv jednou, ale dvakra\t. Op i l st v ( podvedlo toho, kterého Sodoma n_,. 
podvedl : fZual se J>lamenem k ženAm, j hot se nechytil plamen sil'lli". 
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zastihl, tak mluvily. Pročež lze je omluviti, nebot domnívaly se, 
že jsou samojedioy s otcem zO.Staveny k zachování pokolení 1id
ského; a proto podvedly otce. Ale slovy jejich se pfedobrazovalo. 
že nikdo nemiiže dáti plod llěU ani starší ani mla<W synagóze, 
leč Otec ná§. Otec pak pokolení lidského jest Slovo Dožl, jako 
Mojži~ dokazuje řka (V. 82, 6.): "ZdaH pak on sám Otec tvůj 
nevydobyl tě a neučinil Uí a ne tvořil tě?" Ale kdy pak on vylil 
símě života v pokolení limké, t. j. Ducha odpuštěni břichů v, kte
rým~ iivota nabýváme? Neby1o-1i pak to tehdáž, když s lidmi jedl 
a pil vino na zemi? "Nebot při~el", dí (Mal ll, 19.), "Syn člo
věka, jeda a pije", a polehna, usnul a spal, jakož sám u Davida
praví (Ž. 3, 6.): "Já usnul a spal j em". A poněvadž v 1Wem obco
váni a ?lvotA to činil, opět di (Jer. 31, 26.): "A sen miij byl mi 
s1adkýt&. Vůbec pa.k pfedpodobňo\•alo se Lotem, že sirně Otce všech 
věct, t. j. Duch Bati, skrze něhož věecky věci učiněny jsou, smí~en 
a spojen jest s tělem, t. j. s tvorem vým, kterýmž smíšením a sjedno
cenfm obě synagógy, t. j. obě společenstva z Otce svého rodl živé 
syny živému Bohu. 

3. A co to se stalo, manželka jeho zůstala v Sodomsku, ne
jsouc již ponffiitelným tělem, nýbrž sochou solnou, vždy t.n'ajfcí 
a přirozeným úkazem, k~rýž u lid1 obyčejem jest, dokazujicí, že 
i Cirkev, ana jest sůl země, zOstavena jest na hranici země, lidské 
nehody strádajíc; a byt se jí někdy i ceJé údy odi\aly, trvá ta 
socha solná, člmž se značí pevnost víry, potvrzujlc a pfudsýlajic 
syny své k Otci jejich. 

Hlava XXXII. 
Že jeden & týt BOb je p6vodcfm i starého i nového zákona, z učeni a.()O§toUiY 

dokazuje. 

1. Taktéž o obou těch úkonoch učil starý ten učeník apo
ětol6v 1), dovodě že o ba od jednoho a. téhož Boha jsou, a .že neiJ( 
!ádného jiného Boha, mimo toho jednoho, který nás stvořil a zptl
sobil, a že nižádné podstaty nemá učeni těch, ani pravf, že buď 
od anděldv, anebo nějaké mocnosti, neb od jiného Boha učiněn. 
jest tento náě svět. Nebot kdo by jednou upustil od stvořitele 

1
) Col podle 27, 1. tolillo ~ širi1m smyslu rozuměti 1ze. 
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v!ech věcí, a připustil, žeby od někoho jiného nebo n~m jiným 
toto nde tvorstvo povstalo, ~n musi nevyhnutelně u velikou ne
ddslednost a mnohonásobný odpor upadnouti, nemoba robo dáti 
nifádný dfivod, ani pravdě podobný, ani pravdivý. A protož i ti, 
kteti jiné učeni uváděj,, tají se před námi se svými náhledy o Bobu, 
vědomi si jsouce s1abosti a nicoty svého učenf a bojíce se, aby· 
jsouce přemo.ženi neupadli v nf.bezpečenstv1 spasenu býti. Kdo 
Wak věřf v jednoho Boha, jenž Slovem svým všecky věci stvořil, jak 
i Mojžiš pravf (I. Mojž. 1, 3.): "Řekl :Biih: Budiž světlo I a bylo 
světlo" a jak i v evangelii ~teme (Jan 1, S.): "Věecko skiZe n~ 
učiněno jest, a bez něho nic neni učiněno", a tomu podobně i apo
ětol Pavel pravf (Efes. 4, 5. 6.): "Jeden Pán, jedna vira, jeden 
ktest, jeden BOb a Otec, jenž jest nade všecky i ve wach nás": 
ten nejprvé bude se držeti hlavy, od které celé tělo spojeno a svá
záno j (»J)t, a welikým svazkem posluhování dle mfry jednékaždé 
části a vzn'lst těla pdsobf ke vzdělám svému v lásce" (l v. 16. 
a Kol. 2, 19.). Potom pak i každá feě bude mu nevrtkavá, bude-li 
i písma pilně čítati dle návodu presbyterd v církvi, u nicbf se 
chová učeni apoštolské, jak jsme jif dokázali 1}. 

2. Nebot všickni apoštolé uěf, .že sice byly dva zákony dány 
u dvou národuv, ale fe jest toliko jeden Bi\b. kterýž oba zřídil 
k prospěchu lidí, dle kterých (oba] zákony dány byly, aby věřili 
v B{)ba; což jsme vfiecko dokázali z a})O§tolského učenf v třetf 
knize 1) ; jakož i .že prvnf zákon nebyl dán marně a nadarmo a bez 
účelu, nýbrž jednak ty, kterýmž dán byl, pode jho služebnosti 
Božf ohýbal k prospěchu jejich (nebot Bfib služby lidské nepot:fe.. 
buje), ale též obrazem věd nebeských byl, poněvadž člověk jeětě 
nemohl vlastním svým zrakem pozorovati věci božské; potom i le 
podobenstvfm představoval to, co v drkvi je t, aby tak vira nám 
u<těJenA upevněna byla; a že pí"Cdpověděni budouclch věci obsahoval, 
z čeboi by člověk poznal, že Bdh věecko předvídá. 

1) Svrchu T hl. 26. 
' ) ID. 9. a násl. 
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• Hlava XXXIII. 
Jen kdo v jednoho Boha věň & clrkve se držf, osvícen bjvi Duchem sv. a do
sáhá pravého poznAm, dJe něhož í proroctvím rozwnJ a je nileiitě vykhldá. 

, . 
1. Tskovy opravdově duchovní učenik, maje Ducha Božfho, 

jenž od počátku ve dech zřízenich Božich lidem přispíval a bu
doud věci předpovfdal a přitomné ukazuje a minulé vysvětluje, 
soud{ sice věecky, ale sám není od nikoho souzen. Neboť soudí 
pohany, "ani vice sloužf tvorst\ru, nežli stvořiteli" (Řfm. 1, 25.), 
a v povdlivém smyslu v~ecko své počfnáni na darmo maří. Ale 
soudí i Židy,. kteří neptijimajl Slovo osvobozujíc( a nechtějí býti 
svobodni, ačkoliv tu svého osvoboditele mají, a v nečas protizáko
nitě Bohu sloužiti se tváři ničehož nepotřebujtcfmu, a Kristovo 
přiAti, kteréž k spaseni lidskému zpťlsobil, neuznávajf; ktett nechtějt 
rozuměti, že všickni proroci d v oj í pftAU jeho předpovídali : jedno, 
když stal se člověkem utrpeni, ZlJaje sná~eti bolesti (ls. 63, 3.) 
a tredě na oslátku (Zach. 9, 9.), zavrženým jsa kamenem od stavi
tehlv (Ž. 117, 22.) a jako ovce k zabiti veden (Is. 53, 7. ), a roz
piatýma rukama ovšem Amaleka zahubiv (ll. Mojí. 171 ll.), roz
ptýlené pak syny od končm zemských shromáždě v ovčinec Otdtv 
(ls. 11, 12.), "a rozpomenuv se na mrtvé svoje, kteř1 prvé zesnuli, 
a sestoupiv k nim1 aby je vysvobodil a spasil" I) ; - druhé pak, 
když přijde v oblacích (Dan. 7., 13.), při vádě den jako výheň pla
mennou (Mat. 4, l.), když biti bude zemi slovem z úst výcb 
a duchem ze rtií svých usmrti bezbožntky (ls. ll, 4.), a s věje
čkou v ruce vyčistí humno své, a sebéře pšenici v stodolu svou, 
ale plevy SI)tílf onněm neub&.Sitelným (Mat. 3, 12.). 

2. Ale bude zkoumati také učeni Markiónovo, jak se snů do
mýaleti, že dva bohové jsou, nesmírným prostorem od sebe od- · 
děleni. Nebo jak bude dobrým ten, který cizl lidi vzdaluje od 
Stvořitele jejich, a svádí je ve s v é království? a proč jest dobrota 
jeho nedostatečná, nedávaj{c spaseni všem? a proč se zdá sice 
k lidem býti dobrým, k zp~sobiteli pak lidi velmi nespravedlivým, 
odjímaje mu, co jeho jest? Ale jak mohl právě Pán, jeqtliže od 
jin 'ho Otce pocházel, vezma chl ba z tohoto našeho tvorstva, osvěd
čiti, že jest jeho tělo, a o smfěenf kalicha tvrditi, že jest jeho 
krev? I proč se synem ~lověka vyznával, když se ncpodrobil na· 

1) iz , 4. pozn. 2. 
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rozeni lidskému? A jak mohl nám odpouAtěti hříchy, kteJ;"ými se 
proviňujeme proti svému Stvořite1i Bohu? A jak pak, ne maje 
těla, ale zdaje se [toliko] člověkem byl ukřižován, a jak z pro
bodeného boku jeho vyšla krev a voda? A jaké tělo pochovali 
pak ti, kteří pohřeb jeho obstarávali, a jaké to bylo, které z mrtvých 
vstalo? 

3. A v§ak bude souditi i V alentínce všecky, ktefl sice ústy 
vyznávají, že jest jeden Bflh a !e z něho všecky věci pocházejí; ale 
ten prý, jenž všecko zpllsobil, !e jest výplodem nedostatku či po
klesku; a podobně ústy vyznávají j e dno ho Pána Je!!Se Krista 
Syna Bo!lho, ale dle svého smyslu zvláětnt vyplozeni Jednorozenci 
a jiné zvláětn1 Slovu, a jiné zvl~tní Kritstu a zvláatnf Spasiteli 
pfikládajf; tak že u nich dle jmen a sice věecko jako za jedno se 
udává, ale z toho každé zvlášt se my s U a zvWtní vyplozeni má., 
podle svého sňatku. Patrnot tedy, že pouze jazykové jejich se 
v jednotu spojili, ale učeni jich a mysl zkoumá věci propastné 1) ; 

a odpadajíc od jednoty propadává v mnohonásobný soud Boži, ješt(} 
budou dotazováni na své vým}1)ly od Krista, o kterémž praví, .že 
později po Plérómě aiónňv se narodil, a že při jeho výplodu po 
umen~ či poklesku a za pflčinou utrpení v Sofii nastalého oni 
sami ku porodu pomáhali. Adak odsoud1 je i vlastni jich prorok 
Homér, dle jehož učeni si takové věci vymyslili, an sám takto di 
(ll. IX. 312.): 

"Jest protiven mi onen co nepHtel a brány pekelné, 
Kdož mi jinak smýiDf v útrobách a jinak se vyjádři". 

Ale i marnivé Aibtinky křivě tak zvaných Gnostiku bude souditi, 
dokazuje, že jsou učenfci Šimóna kouzelnika. 

4. Bude pak souditi téf Ebiónity, jak že mohou spasenf do
jiti, j~tliže Bu h spasení jejich na zemi nevykonal? a jak přijde 
člověk k Bohu, jestliže nepfi~l B d h k člověku? Ale jak se sprostí 
člověk zrozeni k smrti, neobrod1-Ji se věrou v nové zrozeni, dané 
od Boha zázračně a neočeká.vaně na znamen1 spásy z Panny po
chá.zej1cf? i) ebo jak se jim dostane přijetí za syny od Boha, se
trvají-li v tom zrozeni, kterým člověk se rodí .na tento sv~t? A jak ... 
by byl měl do sebe \1ce nežli Salomoun anebo vice nežli Jruuí§, i byl 

1
) N&ri.žka 11a. jich učeni o .Bythu. 

2
) 'nk za. IlaydeDl a vJ.blédaJíce k m. 20, 8. i k náll. č. 11. přeložili 

jsme v tu Y přeJdadu zajisté porušenou a wdfž temnou: "si non in novam re
gen r ti('ln m nůre et inopinate a Deo, in si num autem salutia d&.tam, qU&e 
eat ex virgine p fideiJl, r eg e ne ra ti o n m ? Mf11to posledoiho tohoto slova. 
klade Ha yd : regcncretur. 
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Pá. ne m Davidovým ten, kterýž jedné s nimi byl bytosti ? Ale jak 
by byl toho, který proti Jidcm silný byl, který netoliko nad člo
věkem zvftězil, ale i v moci své jej držel, přemohl a nad vitězem 
sice zvítězil, ale přemož~ného člověka propustil, kdyby nebyl moc· 
nějšim člověka onoho, kterýž byl přemožcn? Lepším pak toho člověka, 
kterýž byl dle podobenství Božfho stvořen, a vzne§eněj§fm, kdož jesti 
jiný leč Syn Bož(, dle jehož podobenstvf učiněn jest člověk? A proto! 
on na konci sám to podobenshi ukňzal: Syn Bož( stal se člověkem, 
dávnou podobu stím na se vezma, jak jsme v předešlé právě knize ukázali. 

ó. Souditi pak bude i ty, kteří zdánlivého [K ti sta] uváděj(. 
Nebot jak pak se jim zdáti mflže, žeby sami se opravdově hádali, 
když mistr jich pouze zdánlivým byl? Anebo jak pak cosi pev
ného mohou rnfti od toho, k-terý jest pouhým zdáním a žádnou 
pravdou ? A jak mohou sami opravdu ve spaseni účastenst\1 mfti, 
jestliže se ten pouze zdánlivým býti ukázal, v nějž oni pravf, že 
věň? Zdánliv jest tedy u nicb všecko, a nižádná. pravda; a nynf 
již otázka bude~ zdali snad oni sami, nejsouce lidmi, ale němými 
zvfřaty, toliko stfny lidské na lidi nevrhají? 

6. Awak souditi bude i lžiproroky, ktefi neml\}íce od Boha 
milosti prorocké a nic se Boha nebojice, nýbrž bud z marniv~ clůu
bivosti, nebo z nějakého zisku, anebo jinak pflsobenfm z1ého ducha 
jsouce puzeni dělajf, jakoby prorokovali, lhouce proti Bobu. 

7. Souditi pak bude i ty, ktet1 roztržky pt'lsobf, prázdni jsouce 
lásky Božt, k s ému vlastnímu raději prospěchu hledíce, ne! k je
dnotě cfrkve, a pro skrovné jakékoliv ptičiny vznešené a slavné 
tělo Kristovo roztTbujt a rozdMujf a tak seč jsou usmrcuj( ; ktett 
pokoj hlásají a válku strojí, věru komáry ptecezujf a velbloudy 
pohlcují. Nebot nijakž nemdže toliká z nich vzejfti náprava1 koliká 
jest ěkoda roztržkem zp6sobená. - Souditi pak bude i všecky 
ty, kte.ff jsou mimo pravdu, t. j. mimo cirkev, sám pak od nikoho 
nebude souzen. N ebot jemu jest wecko jisto; úplná jest vira jeho v je
dnoho Boha všemohoudho, z něh o ž jsou v§ecky věci; pevná jest 
i diivěra jeho v Syna Božího, Ježlše Krista, Pána našeho, skrze 
něj I jest věooko, i ve v§ecka flzenf jeho, skrze něž se vtělil Syn 
Bož~ [ ddvěra] v Duchu Božim, an uděluje poznáni pravdy a zřízen( 
Otce i Syna vyložil, dle kterých [tento] pokoJen{ lidskému piitomen 
byl, jak Otec chtěl. 

8. Pravé poznání jest: učeni npo~tolské a prvotnA ustanoveni 
drkevnf po celém světě a význačné znamenf tNa Kristova d I e ná
Qledn1,-t...l billlrup"''"' .;;mol "n~ I npniStO)él t'ft-lrD nn tOffi lrtP.r~rn~ 
U4. LU"""''l • ..,~ u., J·~ UU& LCAt V\J' J " .... L,' & IU • •• - -U:.:.: 

místě zalo!eoou odevzdali, a úplné podáni plSem, kteráž bez klamu 
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7.achována došla. nás bez ptidáuf, bez ujmy; i nezfallované jich 
čteni a výklad řádně dle písem samých se zpra.vujícf, bedlivý, bez
pečný a bez poroubání; a zvlá!tě dar lásky, jenž jest drabocennějši 
nežli věda, slavnější netli proroctvf, i wech ostatních milodarO. da
leko vznešenější. 

9. Pročež i cfrkev pro tu svou k Bohu lásku množstvi muče- . 
nikdv v každý čas pfedesýlá k Otci, co všickni ostatni sborové ne
mohou se ničím takovým u sebe vykázati, ba tvrdf, žeby takového 
lavosvědectvf ani potřebf nebylo (nebot prý pravé svědectví jest 
učeni jejicb); leda že jeden nebo dva z Dicb po ten celý věk, co 
Pán se objevil na zemi, s našim i krvo vědky, jakoby i sám byl 
milosti došel, potupu jmena toho [křestanského] nesl a s nimi na 
smrt] odveden jest, téměř jako přídavkem jim darovaným. Nebot 
potupu těch, kteří protivenstvJ trpf pro spravedlnost, a všecky muky 
podstupuji a u mrtiti e nechAvaji pro lásku k Bobu a pro vyznáni 
Syna jeho, jediná cfrkev čistě snáš1 1), a ěasto jsouc okyptěna, ihned 
opět nové údy vypouští a se zaceluje v), jakož obrazem toho byl 
onen solný sloup Lotdv; nápodobně jako starodávní proroci proti
venství trpěli, co sám Pán o nich osvědčuje řka (Mat. ó, 12.): 
"Nebot tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi", poněvadž 
znova sice, ale přec týž Duch~ jenž na nf spočívá, protivenství trpí 
od těch, kteří nepiijfmají Slova Botího. 

10. Vždyt i proroci sami mezi jinými věcmi, které prorokovali, 
i to předpověděli, že wiclmi, na které se snese Duch Boží, a kteff 
'"'"'"1 ............ .,.: b··d~·· oJ ....... 1\ ....... ~ .. dl~ --~ -11- _,_ •• Jl.!.: :-mu ---
l'"'~"'u"""'"' UUUU ..:JIVY~ VUNWa. ilit ~ ~V~ ~UJ ~lUtulU J~ t pl"U-

tivenstvi trpěti budou a kame11.ováni i usmrcováni. Na sobě samých 
zajisté toté! předobrazovali proroci pro láRku svou k Bohu a pro 
jeho Slovo. Nebot jsouce též údy Kristovými, jedenkaždý z nich, 
jako byl údem jeho, dle toho, i své proroctví zjevoval, a tak v~ickni 
a mnoz( jednoho pfedobrazova.li a pfíběhy jednoho naznačovali. 
Jako totiž údy nalíimi pdsoben( c e 1 é ho těla se pi-edstavuje-, ale 
podoba celého ělověka neukazuje se údem jed nf m, nýbrž v§ e mi: 

I) Slavué zist py lrrvosvMk6v v dTkvi Jmtollcké jsou d6kuem bol· 
~:~kf..ho jejfho plh•odu, an jediný BOb e to jest, aby slaboaf lidatou u rife tak 
upevnil a v Jl\e e tak roznftU, alby i smrt v npjkro.~šfch mukich podst9upila. 

') MiJJl() 2:uámé I vo Tertulllaooro (Apologet. r.o.): ,.Krev mučenikú 
afmě je t kř~srant\v", krásně dí t~! sv. Augustin {De civit. Dei X ll. 6.): "Obec 
Krlstova, ač maj(c vellké zútupy llárodO, nikdy proti utiskovatel m a. po
zemské blaho nebojovala, nýbri aby lěčn6ho blaha do áhla, raději ani n od~ 
rovala. Křestané byli spoutáni, 'Vězněni, usmrcorini, muěeni, pt.leni, rozsekáni 
zabijmi a - rosmnoženi. 

24 
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tak i předobrazovaJi všickni proroci ovšem jednoho, ale jedenka.ždý 
dle toho, jak sám údem byl, zřfzenf (jeho] vykonával a předpodob
floval tu činnost Kristovu, která se s týmž údem srovnávala. 

ll. Nebot někteří patffce jej v s I á v ě jeho, vidě1i velebné 
jeho obcování ku pravici Otcově (Ž. 109, 1.); jinl vidou_ce jej, an 
přichází v oblacfch jako Syn člověka (Dan. 7, 13.) a řkouce o něm 
(Zach. 12, 10.): "Uvidf, koho jsou bodli!" poukazuj( k jeho [dru· 
hému] p ř iš tf. o němž on sám di (Luk. 18, 8.): "Mniš-li, až přijde 
Syn člověka, fe nalezne víru na zemi?" O čemž i Pavel pravi 
(U. Thess. 1, 6. n.): "Poněvadž spravedlivé jest u Boha odplatiti 
soužením těm, kteří sužuji vás, a vám, kteřf souženi jste, odpoči
nutím s námi při zjeveni Pána Jdlše s nebe s anděly moci jello 
a v plameni ohně". Jiní pak nazývajíce jej s o u d cem a den Páně 
jako výhni ohnivou, a tím, jenž "sbírá. p~enici v stodoly, ale plevy 
pá ll ohněm neuhasitelným (Mat. 3, 12. ), hrozili těm, kteří neuvě

řili, o nichž i sám Pán di (Mat. 25, 41.): "Odejděte ode mne za
tracenci do ohně věčného, kterýž připravil Otec můj cláblu a an
tlělům jeho". Apoštol pak tomu podobně di (II. Thess. t, 9. 1 .) : 
"Kteř1 pokuty zahynuti trpěti buclou věčné, (pryč] od tváři Hospo· 
dinovy a od slávy moci jeho, až přijde, aby oslaven byl ve svatých 
vých a předivný byl ve v~ech, ji~ to věří v něho". A kteří pravi1i 

(Ž. ~ S. 8. 4. 5.}: "Spanilý jsi tvářnosti nad syny lidské", a 
"Pomazal tě Búb, .Buh tvfij, olejem radosti nad soud11thy tvými"; a 
"Pfepuž se meoom S'fým, nejmocnějšf, po bedrách svých; v té sli· 
čnosti a kráse své počni a štastně pokračuj a kraluj pro pravdu 
a tichost i spravedlnost"; tim a co více podobně fečeno jest o něm, 
naznačili slávu a velebnost králov tvf jeho, jakož i radost jeho le· 
skooucí a zářici se svrchovaně všem, moci jeho podrobeným, 
aby ktetf to slyší, žádajíce sobě tam někdy se dostati, konali to, 
co se Ubl Bohu. Kteři opět pravili (Jerem. 17, 9.): "Člověk jest 
a kdo ho pozná?" a (ls. 8, 3. 9. 6.}: "Vešel jsem k prorokyni a 
porodila syna a sluje jmeno jeho: Podivný, Rádce, Bl\h, Silný" · 
a kteff "Emmanu 1a" [B()ba s námi] z 'panny narozeného hlásali 
(t. 7, 14..), naznačovali tim spoj enf se SloV!. Božího se svým 
stvorem, že budo Slovo tělem a Syn Bofi synem člověka (čistý čistě 
čisté otevra luno 1), to které z nova rodf člověka k Bohu, to které 
on sám čisté tvořil), a tím se stana, čim i my jsme, že jest Bnh 
silný a má rod nevyslovitelný. A kteřf praví (Joel 3, 16.) : "Hospodin 

J) Tfm dejmtl :mači nepoAkvrněnou istotn bt P. Mario pfed pol'odelll 
I pH porodu Krista PAna. 
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na Si onu mluvil, a z J erusaMma vydnl hlas svúj ", a (Ž. 7~, 2.) : 
"Znám jest v Judsku Bňh ", znamenali Um, že v Jud s k u bude 
p řf ~tf jeho. Kteři opět řekli (Hab. 3, 3.), že nod poledne Bůh 
přijde a od hory stinné a lesnaté", věštili p ř f chod jeho z B e
t 1 é m a (jak jsme ukázali v knize právě předešlé 1}), odkud i ten 
pii§el, který vedl a pásl lid Otce svého (Da'rid]. Kteřf však df, že . 
za doby příšti jeho "poskakovati bude chromec jako jelen, a roz
vázán jazyk němýc~ a otevřeny oči slepcův, i uši hluchých že uslyší" 
(Is. 35, 5. 6.), a že "ruce kleslé a kolena mdlá posilněna budou" 
(t. v. S.), i že "vstauou wrhf, ktetí v hroblch j ou" (t. 26, 19.), 
a "Onf vezme na. se slabosti n~e a neduhy na e ponese" (t. 53, 4.), 
tím z,·ě.stovali u z dr a v ov á ní, která vykonal. 

2. Ale jiní předpovídají o něm, že jest člověk "slabý, opo
vržený a zkušený v snášeni bolesti" (t. v. 3.), an "sedě na oslátku 
přijde" do Jerusaléma (Zach. 9, 9.), an "hřbet svůj podává k hi· 
čováru a líce své k poličkování" (Is. 50, 6.), a "jako ovce veden jest _ 
k zabiti" (t. 53, 7.), a "napá1en jest octem a žluči" (Ž. 68, 22.), a 
"opuštěn otl pfátel a svých nejbližší hu (l. 37, 12.), a "rozpíná ruce 
své celý den" (ls. 65, 2.), a jemuž se" vysmívají a zlořečí ti, kteřf naň 
hledí" a "rozdělují si roucho jeho a o jeho oděv metají losy" (Ž. 21, 8. 
16. 19.), i že ponoi-en bude v propn f ~mrti a v ecky věci podobné, ti 
prorokovali p ř f ~ti j e h o v č 1 o v ě č e n st vf, jak přišel do J erusa· 
léma, kdež trpěJ, ukřižován jest a podst upil všecko, což právě j me 
pověděli. Jinl pak řkouce 11): "Rozpomenul se Hospodin, Svatý, na. 
mrtvé svoje, kteři dřh'e spali v knlu zemském, a sestoupil k nim, 
aby je vzbudil a spasU", udali příčinu, proč to vše trpěL Ale ktefí 
předpověděli (Am. 8, 9. 1 .) : "V onen den, pravi Hospodin, za
padne slunce o polednách, a budou temnosti na zemi místo dne 
ja ného, a obrátím slavné dny vaše v zármutek a všecky zpěvy 
v pláč", patrně zvěstovali to zatmění slunce, které se stalo pfi 
jeho ukřižováni od h<l4iny še!:)té, a že po té události zákonité jeji h 
slavnostní dny a. zpěvy _v zármutek a kvílen( e proměn(, až budou 
podrobeni národfim. Patrněji pak ještě totéi Jeremiá.§ věěU tka 
(15, 9.): ",Osla bla rodička, zarmoucena jest duše jej(; zašlo. ji 
slunce o polednách, klíčena jest a zahanbena; o::;tatn( z nich 
vydám meči před očima neptátel jejich". 

1 . A1e kteřl předpověděli, "tc usnul a spal i vstal, poněvadž 
přijal jej Pán" (Ž. 3, 6.), a přikazuji knfžatOm nebeským "otevřiti 

1) 111. 20, 4. 
') Viz opět liJ. 20, •· 

. . 

• 

• 
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brány, aby v00el král sláv!'' (l 23, 7. 9.), v~tili tím, vzkffěenf 
jeho z mrtvých skrze Otce a přijeti jeho na nebesa. Tím však 
te tekli (Ž. 18, 7.): "Od končin nebes východ jeho, a běh jeho 
až do končin jejich, i nen{ kdo by se ukryl před horkostí jeho", 
ukázali, že tam vzat jest, odkud i sestoupi~ a ie nikomu nelze 
ujfti spravedlivého soudu jeho. A kteff pověděli (Ž. 98, 1.): " O· 

spodin kraluje, necht se hněvajf národové; sedt nad Cheruby, necht 
se chvěje země", ti zvěstovali jednak hněv, kterým roznitili se ve· 

. ěkefi národové proti věřic1m v něho a pohnutí ve§keré země proti 
církVI; jednak te až pfijde s nebes s anděly moci své, veSkera 
země se chvtti bude, jakoi sám provl (Mat. 24, 21.): "Bude země· 
tfesenf veliké, jakého nebylo od počátku". A opět když pravf (Is. 
óO, 8. 9.): "Kdokoliv souzen bude, stůj naproti; a kdokoliv ospra
vedlněn bude, přistup k slažebniku Božímu" •); a "běda vám I neboť 
wickni sestárnete se jak od~v a mol sežere váa"; a (t . . 2, 17.): 
,.ponfteno bude věeliké Wo, a zveleben bude jediný Bůh na vý
sostech", tim mači se, že po utrpení Bflh podrobl pod nohy jeho 
ty, kteli proti němu byli, OD pak sám že bude nade Wecky po
VJ:ne§en, a nikoho že nebude, který by jemu naproti ospravedlněn 
anebo jemu roven byl. 

14. A kteH pravi (Jerem. 31, 31. 32.), že "Bůh novou úmluvu 
uložt H lidmi1 jinou nežli uložil s otci na boře Horebu; a (Ezech. 
36, 26.) ie "dá lidem nové rdce a nového ducha"; a opět (I . 
43, 18.): "A starýeb věci nedbejte; aj I já činím věci nové, které 
nyni vzejdou, a uvidíte; ueipfm na pol~Ati cestu a v zemi vyprahlé 
řeky k napájent pokoleni vyvoleného lidu svého, kterého jsem vy
dobyl, aby vypravoval divy moje", ti poukazovali zřejmě ke svobodě 
novozákonni, k novému vinu v nových usniclch (Mat. 9, 17.), l j. 
k vffe v Krista, kterou zjevil cestu spravedlnosti na pouAti po
vstalou a řeky Ducha svatého v zemi vyprahlé k napájenf vyvole
ného lidu Božího, jejž vykoupil, aby velebil divy jeho (1. Petr. 
2, 9.), nikoliv pak aby se rouhali Bohu, který ty věci učinil. 

ló. A wecko ostatnf, co jeětě, jak námi ukázáno, po tak 
drahnou dobu písem proroci hlásali, tak vykládati bude člověk 
opravdu duchovnf, že ukáže, jak kafdý výrok jejich k jistému rázu 
rozličných ustanoveni Páně směřuje, a že celé tělo pt'isobení Syna 
Božího objeví, sám vždy t témuž Bohu hledě a vždy totéž Slovo 
Božť uznáveje, ačkoliv se nám nyni zřejmě zjevilo, a vidy téhož 
Ducha Božfho uznávaje, ečkoliv v nejnověj§i dobu nově vylit jest 

') 'l'ak ač nepdvň ro%uměi sv. Otce pře .. ndu LXX mflta &de u\·edeného, 

-
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na nás a od stvofenf světa at na konec na poko1en11idské ;' skrze 
něhož ti, jitto Bohu věří a poslouchajf Slova jeho, účastni bývaji 
jeho spaseni. Ale kteří se ho spouštějí a pohrdají pffkazy jeho 
a skutky svými zneucUvaji Stvořitele vébo, a učentm se rouhají 
živiteli svému, ti na sebe strádají odsouzeni nejpfisnějšf. - Tak 
tedy zkoumá takový [duchovnf člověk všecky, on pak sám nebývá · 
zkoumán od nikoho; sám nikdy Otci svému se neroubá, aniž usta
novení maif, aniž praotce obviňuje ; aniž proroky zlehčuje tvtzen1m, 
fe byli proroky buď od jin~ho Boha, buď jakýmkoJiv jiným pftso
benim. 

Hlava XXXIV. 
Že proroci byli od pravého Boha posláni, dokazuje se vyplněním prorootvi 

jejich v osobě Krista Pána. 

1. Pravfme pak proti \'OOm kadřOm a předně zvlášt prott 
M ar k i ó n o v c ů m a kdo! jsou jim podobni, učíce, fe od jiného 
Boha jsou proroci: Čtěte bedlivěji evangelium, podané nám od 
apošt.oliiv, a čtěte bedlivěji proroky, a naleznete, že v nich veškero 
utrpení Pána našeho předpověděno jesl Přijde-li pak vám na mysl 
a řeknete-li: Což pak tedy přinesl nového Pán příchodem svým? 
Tut vězte!, že přinesl Welikou novost, přinesa sám sebe, jak byl 
zjeven. Nebot právě to zvěstováno bylo, že přijde novost, obnovujic 
a oživujte člověka. Královo zajisté pffštf bývá od pfedeslaných slu
žebnikQv oznúmeno, pro připravu a howvost těch, kteřf přijati majt 
Pána svého. Když pak kníl přijde a poddanf jeho pf1št1m oznáme
ného potěáeni jsou, a obdrželi svobody od něho, a tl~tni se stali 
pohledu naň, a sly§eli slova jeho, i oblaženi jsou dary jeho: tuf se 
nebude nikdo tázati, co ie novějšího přinesl král. nežli ti, ktet1 
předpovídali pff~U jeho, al poň nikdo z těch, kdo rozum maj(. 
Nebot přinesl sám sebe a .,dal dary lidem" (Efe. 4, 8.), 
které proroci předpov1dali a na. které andělé si patfiti !ádali. 

2. Tebdát pak byli by slu!ebnfci JháH a nikoliv vyslanci Páně, 
kdyžby nebyl Kristus pfiěel takový, jaký byl pfedpověd~n. a kdyby 
nebyl vyplnil feěi jejich. Pročež i tekl (Mnt. 5, 17. 18.): .Nemy
slete, že jsem pRšel zru~it zólmna a prorokdv; ncpřišel jsem ruěit 
ale naplnit. N ebot zajisté pravfm vám, dokud nepomine nebe i země, 
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ani jediné písm~ ani jediný puntrk ne pomine ze zákona a prorokův, 
až se všecko stane". Nebof on I,řijda Yšecko vyplnil a vyplňuje 
v clrkvi až do skonání z 'konem předpovčděnou úmluvu novou ; 
jakož i l.,avel, apoštol jeho, df ve svém Jistu k ŘímanW» (3, 21.): 
r. A1e nynl bez zákona spravedlnost Božf zjevena jes~ o vědčena 

~ zák<>nem a prot·oky"; "neboť spt·avedlivý z víry živ bude" (t. 1, 17 .). 
To v nk, že spravedlivý z víry živ bude, <>d proroků'' předpově
děno ylo. 

3. Ale odkud mohli p1-o1·oci pl:cupovídn.ti příští králoyo n. 

předzvěstovati svobodu od něho udělenou a oznámiti ' 'šecko, co 
Kristus učinil, i ř či i skut!cy i muky jeho a obMsiti novou úmluvu, 
jestliže prorocké nadchnuti otl jiného Boha obdticli, neznajlce ne
vyslovitelného Otce, jak vl pravíte, ani království jeho, ani jeho 
ustan<>vení, ktcn\ • yn Boží, piijda na zemi, vyplnil? Nelzeť T"ám 
zajisté iici, žcby se tak bylo náhodou nějalmu stalo, jakoby to 

yli proroci o nčkom jinťm zvťsto\•ali, a přec to cclé na Pánu se 
' 'Jplnilo. Neb<>f \'Šickui proroci tytéž věci prorokovali; ale nikomu 
ze starod:iV11ýcb Jidf nic z tcho se nepřihodilo. Kdyby se tot.iž n~ 
kterému z tarých ty věci byly t,rihodily, nebyl by ovšem pozdll-ji 
nikdo pt'Ol'Okoval, že se to za nejl>OSlednějšich časů stane. Dále 
tmk ncni nikoho :mi z prnotcih é~ni z prorokdv ani z kráhlv, na 
n~mž by se ~ .. Iastně a zevrubně něco z tčcb věcf bylo událo. Neboť 
oni ,·šickni a rci muky ru·istovy předpovfdnli; ale oni též ,·šickni 
daleci byli ta. k o v ý c h utrpení, jaké p~dl>Ov děli. Ale i okoličnosti 
ub·penf Páně, jak předpo,·ěd~ny jsou, u žnduóho jiného ne.mají 
místa. Nebot ani slunce ncz2Alo o po1ednách pli žádnóm za starodávna 

. zemřelém, aui e neroztrl1la opona chn\mová, ani c z mě netřásla, 
ani skály se n pukaly, ani mrtvi n vstali, aniž ktet·ý z nich třetihn 
dne z mrtvý b v tal, aniž vstcupil na nebesa, aniž kdy tam pojat 
byl, otevřela c nebe :1, anit v kterého jiného jm~no uvčíili národo,·é, 
auiž kdo z on •ch zemi'-ev a z mrtvých vstana otevřel novou úmlU\'U 
svobody. O žádn m tedy jin 'm nehlásali proro ·i, nýbd o Pánu 
prorokovali, na n 'IDŽ všeclm. zvčstovaná znamení se vyplnila. 

4. Kdyby vtnk nčkdo Židdm k vl'lli řekJ, že vystavění chmmul 
kteréž se stalo po zaj ti bn.bylonském za Zorobabclc a navl'áccm se 
Jidn po sedmdesáti Jetech, jest oou novou úmluvou: znamenej, že ·ice 
kamenný onen chrám opět vystavěn jest tehdáž (neboť ještě se tehdá.ž 
zachovával zákon na kamenných de ·kách nap auý). ale nová úmluva 
nedala se žádná, nýbrž zákona od Mojžlše daného užívali až do přlštl 
Páně ; ale od piišU. Pán~ nová smírná úmluva a zákon oživující 
vyšel po ve ke zemi, nebot "ze Siónu vyjde zákon a Slovo Ho-
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spodioovo z J erusa1éma, a viniti bud lid mnohý ; a předělt4jf meče 
é v radlice a kop( své v srpy., a ne bud o u ~e učiti vfce bojovati" 

(Is· 2, 3. 4. Mích. 4, 2. 3.). Jestliže tedy jiný zákon a jiné slovo, 
vyjdouc z Jerusaléma, takový mír zpdsobi lo u národuv, kteii je 
přijali, a skrze tyto z pošetilosti obvinilo lid mnohý 1), pak e o\·šem 
zdá, že o jiném zá~oně mluvili pt·oroci. Jestliže ''šak zákon svobody, · 
t. j. slovo Boží od apoštold z Je111saléma VJ~eděich bláeáno po všt 
zemi takovou zm nu zpnsobilo, že meče a kopí, nástroje bojovné, 
v radlice zkovalo a srpy, dadouc je k ~nti obilí, t j. v nástroje 
uúru je proměnilo, tak že lidé neuči se více bojovati, nýbrž udeřeni 
jsouce v jedno líce nasazuji druhé: tut nemluYili proroci o nikom 
jiném, leč o tom, kdo to zpdsobil. Ale ten jest Pán mí~ a o něm 
jest pravdivé slovo ono. Nebot on i rádlo zpdsobil i srp pličinil, 
t. j. JJrvni etbu člověka, totiž stvořeni, kterým byl Adam, i v nej-
n ověj š i c h ěasecb sebranou skrze Slovo .žatvu. A pro tož spoj u je 
v jedno poč á t e k s koRcem, jsa Pán obou, na konci ovšem 
ukázal rád I o u), dřeYo pojené s železem, a tak svou zemi vyčistil, 
poněvadž pevné Slovo tělem jsouc sjednoceno a v takové podobě 
spojeno, vyči tilo zale 11at lou zemi 3). Z počátku však rp před
obrazen byl Abelem 4), který znamenal sbírku spravedlivého lid
ského pokol nt Nebot dí (Is. ó7, 1.): "Hle! jak hyne spravedlivý 
a nikdo se neohlédá; a mtůi spravedliví se usmrcují, a nikdo si 
nebéřc k rdci". A to bylo v Abelo\'i napřed umy š 1 e no, od pro
rokův pak hI á s á no, v Pánu pnk do konán o · ale i s námi tak té! 
jest, ano tělo s řidl podle své hlavy. 

5. A proti ttm, kteří praví, že proroci od jin~ho Boha po
cbáz i í, i Pán náš od jiného Otce, ono ncchaf po Joužf ; . jenom kéž- . 
by konečně ustal,i svého Yelik~ho nerozumu. Proto e i snMíme 
11odati tyto z 11lsma sebrané · důkazy, abychom přesvědčfce je sn
mými jeho ~lovy, s č jsme, odVl'átili je od hrozného roubánf a ne
smyslného vytvai"ováni mnoha bohů. 

1) Zidy toti.t . 
2) Tím oLrazně m{n( Sť sv. křfz ; podobuosf arci jeat dle naš ho rádla t l žko 

DBle.zti, nl~ rádlo bylo )' IV()dně a j ;;t posud v jižnfch itrodných kmjio'cb 
pou1eý kflJ delši, spojt>ný s přťčofm kolem krntši~ kterj·m c země rozrjl-L 

') Kiižem, umu·enfm a smrtt ráně 'YčiAtěun jet země a pasena, byvii 
prvé porostl6. nepmvostmi jako hu tým 1 eJn. 

4) ~ntva počala e BJlr<wcdlivým Ab lem a dokonána jest ~ · tehl, an 
nad lhlským pokolcntm &e smil . val, j e vykoupil o. v královstvl Otce svého 
jako p · cnici ,, stodolu shrom Udil. 

• 
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Hlava XXXVu 
Porážf to křivé domnění, jakoby proroci ro~ičnými duchy nadchnuti byli. 

Dále pak proti Valentin c um a druhým . křivě tak zv81lým 
Gnostikdm, ani tvrdf, že něco z toho, co se v pismě obsahuje, jest 
brzo se svrchovaného nústa řečeno, skrze simě odtamtud pochá.zejícl ; 
brzo pak pouze z mista středního, skrze odvážlivou Matku jich 
Průniku; mnoho pak ž.e též pocházi od Světotvdrce, od něhož prý 
i proroci posláni jsou: pravúne, že velmi nesmyslné jest, Otu 
v~ehomíra k takové chudobě snížiti, jakoby a.ni neměl svých mi
strojtlv, jimiž by čile to, co v Plérómě jest, zjevil. Neboť koho 
pak se bál, aby svobodně a beze smišenf s tim duchem, jenž 
v sn1ženi a nevědomost upadl, viUi svou pflmo a zvláště neoznámil? 
Či se obával, aby nebylo p.ffliš mnoho lidí spaseno, kdyiby větši 
množstvi to zjevně slyšelo, co pravda jest? Či opět nebyl s to, 
aby si připravil ty, kteří by pří.šti Spasitelovo předpovídali? 

2. Když pak Spasitel sám, přijda 5 w, své apoštoly poslal do 
světa, aby zřejmě přiW jeho hlásali a vO.li Otcově učili, nemajfce 
v učení žádného účastenství ani s pohany ani s Židy: Um spíše by 
byl, jsa v Plérómě, zvlá.štnf hlasatele určil, kteři by zvěstovali bu
doucl jeho příští na. tento svět, nic nemajíce spoleěnébo s proroctvími 
od Démiúrga poc.házejícfmL Když však, jsa ještě v Plérómě, použil 
prorolrn k zákonu náležejídcb, a skrze ně své nařizení zvěstoval : 
pakby byl tim spiše, i když sem přišel, týchž za učitele použil a 
nám skrze ně evangelium káza1. Nemluvte tedy nynJ, že nám Petr 
a Pavel a druzi apoštolé pravdu hlásali. nýbrž s~e zákonnfci a 
fariseové a jiJlf, kteří zákonu vyučovali. Jestliže pak po svém pfíšU 
své zvl~tni ap~toly vyslal v l duchu fpravdy a nikoliv v duchu 
bludu, učiniJ zajisté totéž i u proroki\v; ne bot Slovo Božl vždy 
jest totéi. A byl-Ji duch z mfsta nejvyAšiho pocházejfcl dle jich 
nčenf duchem světla a duchem pravdy a duchem dokonalosti 
i duchem poznáni; ale ten od Démiúrga duchem nev domosti a 
nedostatku a bludu i výplodem stinu: jak by Jo mo.žmi, aby v jednom 
a témJ byla dokonalost a nedostatek, poznáni a nevědomost, blud 
a pravda, světlo a temnosti ? Nemohlo-li věak u prorok ft. tak býti 
a oni-li od jednoho Boha slovo Páně hlásali a ptfětf Syna jeho 
zvěstovali: tfm méně bylo možná, aby byl Pán sám někdy s nej
vyěAtho mfsta, někdy o}M!t ze snlženébo ume~nl f~či s"é činil, 
učitelem jsa spolu i poznání i nevědomosti ; ani! pak brzo světo-
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tv6rce, brzo zase vyššího nad něj Otce zveleboval, jakož sám pravf 
(Luk. 6, 36. 37.): "Nikdo nepfišivá záplaty z šatu nového na oděv 
starý; aniž pak vlévá vina nového v usniky staré". Tak tedy bud 
nechejtež naprosto prorokfiv jakožto starých, a nemluvt.e, že oni 
o nových věcech,'které by_ dle nejvy~fho mlsta byly, něco zvěstovaJi, 
anebo vás zastihne pokáráni Pině, "abyste nelili víno nové v usniky · 
staré". 

a. Ale jak mohlo símě jich Matky poznati ta tajemstvi, která 
byla v PJérómě, a o nich mluviti? jelikož ta Máti mímo Plérómu 
jsouc to sfmě porodila; avšak co jest mimo Plérómu, pravf oni, 
jest i mimo poznáni, t. j. v nevědomosti. Jak tedy mohlo JK>čaté 
to símě, jsouc nevědomostí, poznání zvěstovati? Nebo jak mohla 
Máti sama poznávati taJemstvi v Plérómě, jsouc beze tvaru a po
doby, jako nedochO.dče vyhozena ven a tam upravena a utvařena, 
ale od Hora nevpuštěna v nitro, nýbrž až do konce trvajfc mimo 
Plérómu, t. j ., mimo poznáni ? A řkou-li dále, že by utrpeni Páně 
bylo obrazem rozšffent se vyWho Krista, kterýmž rozpiat jsa 
přes Hora utvatil jejich Máti, tut ostatnfmi {připadnostmi] překo
náni budou, žádného tu podobenstvf obrazu udati nemohouce. Nebot 
kde pak byl vyšěf jich Kristus octem a žlučí napájen? a kde bylo 
roucho jeho rozděleno? a kde byl pro klan a vyšla z něho krev 
a voda? anebo kde krápěje krvavého potu vydal? i vše jiné, cokoliv 
se Pánu přihodilo, o čemž všem pfedpověděli proroci. Odkud tedy 
měla bud jejich Máti anebo jejl s1mě tušeni o tom, co tehdá ještě 
se nestalo, ale státi se budoucně mělo? 

4.. Je§tě pak mimo to praví, že n ě k t e r é věci s nejv~§ího 
nústa řečeny jsou, ačkoliv [v tom] poraženi jsou tím, co se v pfsmech 
o Kristovu pf~tf vypravuje. Ale jaké věd by to byly, v tom se ji! 
nesrovnávají, nýbrž jinak a jinak o tém odpovfdajf. Nebot chceš-li 
se o tom přesvědčiti a tážeš-Ji se zvláště o některém výroku ně
kterých výtečnikli z nich, seznáš, že ten řekne: to, oč se táže§, po
cház( od .Propatora •, t. j. od Bytha; jiný pak že "od Prapočátku", 
t. j. od Jednorozence; jiný opět, fe od "Otce v§ech věd", t. j. od 
Slova; jiný opět fekne, že od některého aióna z těch, ktetí jsou 
v Plérómě; jini pak, že od "Krista~e a jiný že od "Spasitele~e . Kdo 
však z nich moudřejší jest, dlouho se zamJče řekne, !e se Um 
Horo mín1; jiný pak, že se Um zoačf Sofia, která jest v Plerómě ; 
jiný opět, že to znamená Máti mimo Pler6mu se nadlázejfcf; a jiný 
konečně Boha Světotvt\rce jmenovati bude. Taková rnzná miněnf 
·sou m zi nimi o jed é ěc·, po ě adž jedněch týchž fstech 
p1sem rozličný smysl majJ ; a přeětouce jeden a týl výrok, hned 
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zamhouřivše oči a kývajíce hlavami, řkou, že až pi·iliš vznešená 
jest ta řeě, ale že ne všickni pochopujt vzneAeného toho smyslu, 
kterýž se v nt obsahuje; a proto prý mlčení jest n Jvážnějšf věci 
u mudrci'tv. N ebot pr)· majf po,·innost, aby sami u sebe nápodobili 
mlčenfm hofej§f Sígu. A tak odejdou všickui co jich jest, se SY);ni 
rfiznými výklady o jedné v~ci, své ostrovtipy v taj nu chovajíce. 
Až tedy někdy se o SID)'Slu toho shodnou, co se v písmech před
povldá, potom je i my pot·aztme. Nebot sami se mezi tím O!)Vědčujf, 
že neprávě smý~lejť, když o jedněch a týchž slovech se neshoduj(. 
My pak následujíce učitele jednoho a téhož pravého Boha, a praYidla 
pravdy se ddfce í·ečl jeho, o témž vždy totéž učíme Yšickni, ,·ě
douce, že jeden jest BOb, tvořitel yeškeren tva tohoto, který pl'O

roJ..··y poslal, který lid ze země egyptské \'yvedl, který v nejpo led
nějšfch časech yua s\·ého zjeYil, ab)' zabanbiluev~rce a Wžil oyoce 
sprayedlnosti. 

Hlava XXXVI. 
Dokazuje, že jeden a týt. Otec poslal i proroky i Krista I,Ana. 

1. Neboť komu nezatkne sám I)án ústa tnk) že nesmi říci, nui 
žeby byli proroci od n~ ollo jiného, 1 (; od Otc jelto, ani od jiné 
a jiné bytosti, ale od jednoho a t ~hož Otce, nniž pak že by byl 
někdo jin}~ učinil všecko to, co jest na tomto světč, leč Otec jebo, 
když takto UČ{ (Nat. 21' 33. u.): nBylf člověk ho podáf a vzdělal 
yinici a 0))1et1 ji )llotem n ,·ykopnl v nf lis a ,·ystavěl věži a pro
najal ji vina.i1lm a el na cestu. A kůyž se tlřibližil čas ovoce, poslal 
služebníky své k Tinai'ftm, aby vzali z užitkd jeho. A \'inaři zjí
mavše služebníky j "ho, jednoho zmt-skuli, druhého pnk kamcuovnli, 
jinél10 pak zabili. Otl t poslal jiných služebnlkfi více nežli prvních, 
a učinili ruípodobně. Nn)•osledy však JlOSial jim syna sv ~h<' jedin~ho 
řka: Snad se u ty di yua tn~ho. Ale Yin nr-i uzt· Yše syna, telcli 
mezi sebou : Tcntot jest dědic, pojd'te, zabime j j a budeme míti 
dědichi jt!ho; n chopivše jej VJVrhli \'ťn z vinice n zabili jej. Až 
tedy přijde pán vinice, co učiní ,·inai'i~m oněm? A í·ekli m~: Zlé 
zatraU zle o. vinici svou pronojme jiným vinařnm, ktef1 mu daj{ 
užitek časy ~vými. Op~'t ''PC8 Pán : Nikdy j8te !!P~etli : I<ámen; 
který zavrhli tnvitelé, ten učiněn jest hlavou úheln( ? Od ll o }.Ó· 
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dina učiněn jest a j~t l)Odhný v očfch naěicb. Pročež pravfm vám, 
že bude od vás odňato králo\'Stvi Božl a dáno lidu, přinášejfcímu 
užitky jeho". Tím ukazuje patrně učenHd'tm svým, že jeden za
jisté jest a tentýž hospodář, t. j. Biih Otec, který sám o sobě 
v~ecko činí; vinaři pak že jsou rozliční, někteří totiž rouhači a 
pyšní a nedbalci i vrazi svého Pána; ale jinf ve vší I)Oslušno ti vy- · 
dávajíce užitky časy svými; a že týž ho podář jednou posýlá své 
sluhy, jednou však yna sYého. Od kterého Otce tedy poslán jest 
Syn k ''inařiirn on~m, kteří jej zabili, od t~.ho~ i slnbovP. [posláni 
byli]. Ale Syn, jakožto od O t c e přicbázeje se svrchovanou práYo
mocf řekl (t. 5, 22. a j .) : "Alej á pravim vám!" nle sluhové jsouce 
u Pána \ 'e službě, řkou takto: "Toto pravf Ho podin". 

2. Kterého tedy Pána oni hlásali nevH'íclm, toho Kristus 
kí zal těm, kteří ho JlOs1ouchajf ; a ten Bfih, který prvťjšf Jidi nebo 
nejprvé ustanovením služebného zákona J)Ovola1, týž pojal i pozděj~t 
nebo později udčlenfm práva syno\'Shi. Vzdělalt zajisté Bfih Yi
nici lidského poko1enf, uejprvé stvořenhn Adama a zvolením pra
otcův; vzda1 ji pak vinařnm ustanovením zákona skrze , iojžiše ; 
plotem J>ak ji opletl, t. j. omezil jich vzdělávání, a vy ta\•ěl věži -
zvolil si Jerusalém; a vykopal lis - připraYil vl10dné místo na 
})říjeti Ducha prorockébo ; a tak proroky posýlal před zajeUm ba
bylonským, a po zajeti jiné opět, vice nežli Jll'Vé, kteN by užitku 
od ni h žádali, řkouce jim: "Čisté učiňte cesty s•lé i mravy své" 
(Jerem. 7, 3.); "s<md spravedlivý suďte a milosrdenstv1 a milost 
čiiate jedenkažclý s bratrem svým; proti vdově a sirotku a }Jřícho- • 
zimu a chudému neužívejte nasili, a nikdo z vás nemysli zlého proti 
bratru svému v srdci svém" i "a kí·ivé přfsnhy ncrodte milovati". 
" m}jte se, ~jsti budte, odstraiite nepravosti ze srdci svých, učte 
·e dobře činiti, vyt;etfujte soud, cbt·a!tte toho, kdo nasili trpl, suďte 
sirotku a pomozte vdově k právu a pojďte, rozsuďme se, pravi 
Hospodin" (Zach. 7, 9. a 8, 17.; Jes. 1, 16.). A opět (Ž. 33, 14. 15.) 
"Zdd jazyka svého od 7.lého a rty tvoje nemluvtc lest; odvrat se 
od zlého n čiň dobré; v ·hledávej pokoj a Uhej jej". To hlása.j(ce 
]n·m·o i, vyhledávali ovoce spraveůlnosti. Když pak jim nevěřili, 

poslal konečně Synn. svéllo\ Pána našeho ežiěe J{rista, kterého zli 
vinaři za bili a. vyvrhli z vinice. Proč ž dal ji Ho pod in DO.h již 
neollraženou, nýbrž I'OZ~fi·enou po celém větě, vina.řfim jiným, ježto 
l.ly mu tláva1i užitky časy svými, ana věž vyvoleni jeho vyvýšena 
jest všude a sličně. Nebot l šmlc jest clrkev oslavena a všude lis 
vyhlouben, ·neboť v~ude jsou ti, ktetf ptijlmajl Ducha. Nebot že 
Syna Bož1llo zamftli a vyvrhli z Yinice zabivše jej, spravedlivě za-
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whl je Bdh a národdm mimo vinici jsoucím svěřil vzdělávati ji 
k užitku. Jakož i Jeremiáš prorok dí (7, 29. 30.): "Zavrhl a za
mftl Hospodin lid, který spáchal toto; nebot páchali synové judští 
zlé před očima mýma, praví Hospodin". A opět df Jeremiáš (6. 17.): 
"Postavil jsem nad vámi strážce: Slyšte hlas trouby ; a oni řekli : 
Nebudeme poslouchati I Protož uslyšeli národové a pastýři stád 
u nich". Jeden tedy a tentýž Bllh Otec jest, který \TZdělal vinici, 
který vyvedl lid, který pos1al pror'Oky, který poslal Syna svého, 
který vinici dal jiným vinařň.m, těm kteřf dávaj1 užitek časy svými. 

S. A proto tekl Pán učenikdm svým, aby nás učinil dobrými 
dělníky (Luk. 21, 34. Só.): "Hleďte se pak a bděte vždy po každý 
čas, aby snad nebyla srdr.e vaěe obtižena obžerstvún a opilstvfm 
a myMenkami světskými, a náhle na vás nepřipadl den onen. Nebot 
přijde jak osidlo na všecky obyvatele na povrchu země". "Budtež 
tedy bedra vaše pfepásána a svtce hořic( v n1kou vašich, a vy po
dobni lidem očekávajlclm Pána svéhb" (l 12, 35. 36.). "Jakož se 
totiž stalo za dnd Noe: jedli a pili, a kupovali a prodávali, a ženili 
se a vdávali se, a nedbal~ až vešel Noe do archy, a přišla potopa 
a zahubila všecky. A jako bylo za doiiv Lotových: jedli a pili, 
kupovali a prodá,·ali, štěpovali a stavěli, až vyšel Lot ze Sodomy, 
de.~til [Bůh] ohněm s nebe a zahubil wecky: tak bude i v přiští 
Syna člověka" (t. 17, 26. n.). "Bdčte tedy, nebot nevíte, který den 
Pán váš přijde11 (Mat. 24, 42.). Jednoho a téhož hlásaje Pána, jenž 
za čam\ Noemových pro neposlu&lost lidskou uvedl potop~ a za 

• časd Lotových pro množstvf hříchů v Sodomitanů deštil ohněm s nebe, 
a nejposléze pro tutouž neposlušnost a podobné břichy přivede soudný 
den; v kterýž, vece, že i Sodomským i Gomorským snesitelněji 

bude, nežli městu a domu, který nepřijal slovo apoštolův jeho. 
"A ty, Kafarnaum", tekl (Mat.. ll, 23. 24.), "zdaže se vyvýšíš až 
k nebi? Až do pekla seetoupiš. Nebot kdyby v Sodomě se byli stali 
divové, ktefi se stali v tobě, byla by trvala po dnešní den. Ale 
však pravim vám, snesitelněji bude Sodomě v den soudný nežli 
vám". 

4. Jedno tedy a totéž jest Slovo BožJ, které věřiclm v ně 
dává pramen vodnf k životu \'ěčnému, ale neplodný strom flkový 
náhle k uschnu tl pfivádf; a které za časů Noemových uvedlo po
topu k zahubeni bezbožného tebdejAtho pokolenl lidského, které 
nemoblo vfce vydávati ovoce Bobu., poněvadž se andělé přestupnlci 

· smisili s n1m 1), i aby hffchy jeho obmezilo1 obrazem pak archy 

'} Va anchu 16, 2. pozn. 1. 
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s tvor rod] Adamův zachovalo; e. které za časiiv Lotových dešt.ilo ohněm 
a sirou s nebe "na příklad spravedlivého soudu Botiho" (II. Thess. 
1, 5.), aby poznali všickni", že "každý strom, kterýž nepfirui§i ovoce 
dobrého, vyt.at & na oheň uvržen bude" ()fat 3, 10.); a které 
u v~eobecném oudu se Sodomou levněji naložf, nežli s těmi, kteff, 
ač vidouce divy od něho učiněné, neuvěřili v ně, aniž přij&li učen( . 

jeho. Nebot jakož bylo svým pfíšt1m větA( milost dalo těm, kteří 

jemu uvěřili a vdll jeho plni: tak i ?.Věstovalo větěf trest těm, je!to 
neuvěřili v ně, jsouc spravedlivo všem, a vice Udati bude od těch, 
kterým! vfce dalo : více pak nikoliv proto, jakoby bylo jiného Otce 
lidem zvěstovalo, jakož jsme tolikerými a zřejmými dfikazy ukí.zali, 
nýbrž poněvadž svým pff~tlm hojnějěi dary milosti Otcovy v člově
čenstvo vylilo. 

ó. Ale nedostačilo-li by někomu to, co posud jest řečeno, aby 
uvěřil, že proroci od jednoho a téhož Otu posláni jsou, od kte
réhož i Pán náě poslár1 jest, otevfi uši 1) i ústa srdce svého & vzý
vaje Krista Jeifše, Pána a mistra na§eho, slyš, co pravl (Mat. 22, 
2. n.): "Podobno jest království nebeské králi, an učinil svatbu 
synu svému a poslal sluhy své svolat pozvaných na svatbu. A když 
ti nechtěli poslechnouti, opět", vece, "vyslal jiné sluhy fka : Po
vězte pozvaným: Přijdte I Oběd svlij připravil jsem, volové moji 
a tučný dobytek zabit j~t a věecko hotovo; pojďte na svatbu. Ale 
oni odešli, nedbajfce ho, jiní na statek svůj, jiní po obchodu svém, 
ostatnl pak zjímavše služebniky, z některých si posměchy učinili, 
jiné pak zabili. Když pak to král usly.§el, rozhněval se, a posla v 
vojska s\·á zahabil vražedntky tyto a město jich spálil. I řekl slu
iebntkmn svým: Svatba sice hotova jest, ale kteřf pozváni byli, 
nebyli hodni. Vyjděte tedy na rozcestí, a které naleznete shromta
děte na svatbu. A vyjdouce sluhové jeho shromáždili všecky, kte
rékoliv nalezli, dobré i zlé, a uaplněna jest svatba hodovníky. Pfijda 
pak král, aby pohleděl na hodovníky, spatřil tam člověka, neodě
ného rouchem svatebním; i tekl mu: .Přtteli, jak jsi sem pfi§el, 
nemaje roucha svatebního? A kdy! on oněměJ, řekl král sJužebnf
kfun: Vezměte ho za nohy a za ruce & vyvrzte jej v temnosti ze
vnitfnf; tam bude pláč a skřehot zubd. Nebot mnoho jest povo
laných, ale málo vyvolených". Patrně zajisté i těmi slovy svými 
ukázal Pán všecko, i fe jeden jest král & Pán, Otce všech, o něm! 
i prvé řekl Vtl!il 5, 35.): "Ani na Jerusalém přfsahati nebude§, 

') llayd dobfe oudf, le mf to ne•hodného ,.aut~m" mé stAti~ aurem; 
to žld•' i nl\sledujfci: "slyš I" · 
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nebo jest město velikého lfrále"; i že z prvopočátku svatbu učinil 
Synu svému. A ze svrchované dobroty zval skrze sluhy své dři
věj~( lidi k svatebnfm hodům; a když nechtěli poslechnouti, poslal 
opět jiné služ bníky své, zva je; ale ani tak ho neposlechli, nýbd 
posly pozváni hlá ajfc1lmmenovali a zabili Tyt ovšem zahubil, po lav 
vojska b'Vá, a město jiclt spálil, a ze všech cest, l j. ze v§ech ná
rodů svolal si k svatebnlm hod m Syna svéh , jakož i skrze Je
remiáše dí {3ó, 15.): "A poslal jsem k vám služ bnjky své proroky, 
aby řekli: Odvratte se jeden každý od cesty své nejhorší a polep
šete skutky své". A op!t skrze těboz pravi (7, ~5. n.) ~ ."A poslal 
jsem k vám všecky služebnlky své, proroky ve dne a před svitáním, 
a oni neposlechli mne, aniž obrátili uší svých. I r š jim toto 
slovo : To jest to plém~, které neposlechlo hlasu Hospodinova, aniž 
přijalo káznč; zmizela pravda ze rtu jejich". Týž Pán tedy, který 
ná skrze apoštoly odevšad svolal, svolával i skrze proroky lid pfe
dešlý, jakož z řeči Páně se dokazlije; i nejsou proroci od někoho 
jinébo, a opět otl jinélto apoštolé, ačkoliv rozličným mirodum hlá· 
sa1i; nýbrž od jednoho a téhož někteří ohlašovali P ó. na, jiní pak 
bJahověstili Otce; někteří pí-edpovídali pf i š ti Syna Božiho, ji ni pak 
p ř ft o mno st jeho hlásali těm, kteřl byli vzdáJeni. 

1). Dále pak i to zjevil, že máme mimo pozvání i ozdobiti se 
skutky spravedlnosti, aby počlval na nás Duch svatý. T jest to 
roucho svatebnf, o němž i apoštol pravl (ll. Kor. 5, 4.): "Nechceme 
svlečeni, ale oblečeni býti, aby pohlceno bylo, co smrtelné jest, od 
nesmrt.elnosti14 1). Kteř1 pak povoláni sice byli k hodftm Božlm, 
avšak pro své zlé obco~ánf nepřijali Ducha svatého, "vyvrženi 
budou", di (Mat. 22, 13.), .,do temnosti zevnitfnfch". Patrnčt ukazuje, 
že tentýž král, který svolal otlevWI věi1cí k svatbě yna svého a hody 
nepomfjejíci pficbystal, káže též vyv1·ci v temnosti zevnitt'111 toho, ktel'ý 
nemá roucha svatebniho, t. j. pobrdače D). ebot jako v starém zákoně 
"nernnoz( se mu líbili" (I. Kor. 10, 5.), tak i ted ."mnoho povoláno. 
málo vyvoleno" (.1 fat. 22, 14. ). N eni tedy jiný BOh, an soudí, a jiný 
Otec, an k spaseni svolává, aniž jest jiný, který věčné světlo dává, a 
jiný, který v temnosti ven vyvrci \'eli ty, kteřl nemajf roucha sva
tebnlho; ale jeden a týž jest Pán, Otec Pána našeho, od něhož 

1) Roucho, jimi sv. a)!o~tol přiotlin býti Udá, n<'j ou sice pop.ředně 
skut.kov spravedlnosti, ja.k n. lrooej Blo"a j obo vykládá, nýblož ono tělo ne· 
smrtelné a oslavené i bu břichu pro t , j hož 8e no\m po vzktišenf dostano 
ale l to v pravdě 111 dobrými skutky zasluht\icmc. 

~ Který ani přiki.zani a laskavého napomináni Pai.ně nedb~e Pl'08to· 
pW!ě li nde. 

-
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j proroci posláni j ou, kterýž nehodné ovšem volá z ne mfrné _dobroty 
své, ale i prohlédá k pozvaným, maji-li náležité roucho a hodné 
svatby Syna jeho, nebot nic neslušného ani špatného neUbí se jemu. 
Jako Pán pravil tomu, který 112:draven byl (Jan 5, 14.) : "me, zdráv 
u iněn jsi, již ner<Hl hfešiti, aby se ti nic horšího nestalo". Nebot 
kdo dobrý jest a spl'avedlivý a či tý a nepoškrněný, nebude trpěti. 
nic zlého, nic nespmvedlivéh , nic ohavného ve své svatební kom
natě. Te n pak jest Otec Pána našeho, jehož prozfetelno tf všecko 
trvá, jehož příkaz vším vládne; d a. r m o jednak dává, kterým ná
lež ; ale dI e z a s I o už e nt též od plácL co nejpřísněji nevděčníkům 
a neuznávajícím dobroty jeho, velespraved1ivý odměnitť). Protož 
i dí (Mat. 22, 7.): "Posla v vojska svá zhubil vrahy ty a město 
jich zapálil". 71 Vojska s v á", vece, poněvadž v&ckni lidé Bohu ná
ležejí; nebof 71Hospodinova jest země i plnost jejf, okres zemský 
i v~iclrni obyvatelé v něm" (Ž. 23, 1.). A proto t~ž Pavel apoštol 
ve svém listu k i'Umandm dí (13, 1. n.): "Nenit mocnosti leč od 
Boha; ktm:é '~a k jsou, od Boha zřízeny jsou. P r o tož kdo se moc
nosti protiví, zřízeni Božímu se protivi, a kteř( se protiví, sami sobě 
odsouzeni dobývajf. Nebo knížata nejsou k strachu dobrému skutku, 
ale zlému. hceš-li pak n bó.ti se mocnosti ? Dobré čiň, a bud~ 
míti chválu od ni ; neboť Božjm s1užebnikem jest ti k dobrému. 
Pakli zlé činiti budeš, boj se; nebot nenosi meč nadarmo; &žim 
zajisté slu~ebnDcem jest, mstitelem zlosti toho, kdož zlé čint Protož 
poddáni buďte, netoliko pro hněv, ale i pro svědomf. Nebo proto 
i daně dáváte; služebniky zajisté Božími jsou, t.omu samému gJou
žfce11. V pravdě tedy i Pán i apoštolé jeho jednoho Boha Otce 
hlásajf, toho totiž, který zákon u tanovil, který proroky posla), 
který všecko stvofil ; a pro tož i praví: "Po Jav vojska s v á", po
uě\•adž každý člověk, pokud člověkem jest, j e h o jest tvorem, byt 
i Boha svého neznal. Vše hněm zajisté dává jsoucnost ten, který · 
"slunci svému vycházeti velf nad zlými i dobrými a dešti na spra
vedlivé i nespravedlivé" (Mat. 5, 45.). 

7. .A netoliko Um, co posu(l řečeno jest, ale i pod o benstvfm 
o dvou synech (Luk. 15, ll. n.), z nichž mladěi prostopáěně roz
ml'hal statek svt\j, "fiv jsa s nevěstkami", učí, že jest jeden a 
tý~ Otec, který ovšem sta fmu ynu ani kozelce neud~lil, ale 
pro toho m1ndšrho svého syna, an byl ztracen, tučného telce za· 
biti ká2al i jemu samému první odčv dal. - I podobenstv(m o děl
n.(cfcb (Mat.. 2 , 1. n.), v rozličných dobách na vinici vyslaných. jeden 
a týž "evf e hospo<ltif, an jedny volá hned na počntk tvořenl 
světa, jiné pak potom, opět jiné okolo st.tedu č llv, ·«L zase jin6 
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v dobách dalších, a jiné na konci, tak fe mnoho jest dělnik6. dle 
doby povolání svého, ale jeden hospodář, an je volá. V!dyt i vi
nice jest j e d n a., poněvadž jest j e d n a spravedlnost; a j eden 
té! správce, ne bot j eden jest Duch Bo!i, který v§e obstarává· 
rovněž i plat jest j e de n, neboť všickni dostali po jed no m pe
nfzi [denáru], s obrazem a nápisem královým, t. J. poznáni Syna 
Božfbo, které je t: "nesmrtelnost". proto od poslednfch počal 
dávati plat, poněvadž v nejposlednějších dobách Pán přijda všech
něm se představil. 

8. Ale i celník, který v modlitbě předčil nad Farisea (Luk. 
18, 10. n.), neobdržel osvědčeni od Pána, le byl vice ospravedlněn, 
proto jakoby byl jiného Otce vzýval, ale že u veliké pokoře bez 
hrdosti a chlouby své vyzruini tému! Bohu učinil. - I podoben
stvím dvou sym1 (Mat. 21, 28. n.) na vinici poslaných, z nich! pak 
jeden odmlouval otci a potom toho želel, an mu !al nic vice ne· 
prospíval 1); ale druhý slíbil a řekl, že půjde hned, a nešel (ne bot 
"každý člověk lživý" (l. 115, 2.), a "chtěni ověem pohotově se 
drží, ale dokonáni se n.enalezá" (Řím. 7, 18.)), jednoho a téhož 
ukazuje Otce. - A1e i podobenstvím o stromu fíkovém (Luk. 
13, 6. n.), o němž Pán praví: "liJe! již po tři leta přicházím, 

hledaje ovoce na tom stromě a nenalezám", jimž k tomu ukazuje, 
že pft§tf své oznamoval skrze proroky a skrze ně kolikrát se do
stavil, vyhledávaje ovoce spravedlnosti od nich, a nenalezna., tím 
patrně prohlásil, že vytat bude ten strom ffkový za i'-ečeoou pří
činou. - A1e to i kromě podobenství řekl na Jerusalém Pán 
(t.v. 34. n.): "Jerusaléme, Jerusaléme I kterýž zabíjlš proroky a ka
menuješ ty, k ten se poRý1ajf k tobě, kolikrát jsem chtěl shro
mážditi syny tvé jako slepice kuřátka pod křídla vá, ale nechtěl 
jsi! lllel zanechá se vám ddm váš pustý". Nebot co podoben
stvfm bylo řečeno: "Aj l po tfi let& piicházfm hledaje ovoce", 
a opět zřejmě: "Kolikrát chtěl jsem shromážditi syny tvé", ne
rozumime-Ji o jeho přfchodu skrze proroky, bude ]žl, poněvadž 

jenom j e d no u teprva a tehdáž k nim přišeL Ale poněvadž totéž 
jest Slovo Bo!f, které i praotce zvoJilo i nós, i je stáJe navštěvujte 
Duchem proTockým i nás, ktetf ode věad shromážděni jsme, skne 
své pftát(: tud(ž pravdivě di k~mě onoho i toto (Mat. 8, 1. 2.): 
,,Mnozí přijdou od východu a západu a tolovati budou Abrahámem 
a Isákem i Jakobem v královstvf nebeském; ale synové královstv1 

') Jovy těnů odehylt\je sv. Otec od ob cuého a zaji · prav~ho vý· 
kladu, p dle něho! yncm odmlouvajfefm se rozumějí poh&ué, synem pak z po
čátku ochotným Žid~. 
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půjdou v temno ti zevnitřnf; tam bude pláč a skřehot zubu v". 
Jestliže tedy ti, kteři kázanfm jeho apoštolňv od východu ·a zá
padu v n~bo uv"řili, s Abrahámem, !sakem a Jnkobem v krá
lovstvi nebeském stolovati a s nimi hodovati budou: Um se do
kazuje, že jeden a týž jest Bůh, který zvolil praotce~ navšUvil pak 
lid, a národ po'tolnl. 

Hlava XXXVII. 
Dokaznje, že lidé jsou BYohodní a vtlli svou ~l, & fe tudíž n<'nf praTda., 

jakoby někteří byli přirozeně dobřf, jinf pak zll. 

1. Ale to slovo, jež pravi (Mat. 23, 37.): "Kolikrát chtěl 
jsem sbromážditisyny tvé a nechtělo jsi!" poukazuje k dávnému 
zákonu s v ob od n é v ů 1 e člověka; ne bot svobodným učinil jej Bňh 
z poč.'itlru o své vlastni moci, jakož o své vlastni duěi l nby vňli 

Boži plnil samovoln~, a nikoliv nucen od Boha. Nebot nuceni neni 
u Boha, nle dobrá vůle jest u nfho vtdycky. A protož dává v"em 
dobrou radu ; nle ustanovil u človčka i schopnost volby, jako též 
u andělů 1) (nebot andělé jsou rozumní), aby ti, kten by byli po
slechli, právem dobro měli, dáno sice od Boha, zachováno však od 
nich. Ale kteřf neposlecbli, právem nebudou v dobr~m nalezeni 
a tudíž zaslouženě potresbíni. Nebot Bůh laskavě jim dobro dal, 
ale oni nezachovali je bedlivě, aniž považovali je za drahocenný 
dar, nýbrž pohrdli j ou nesnúrnou dobrotou. Pohodivše tedy tJm 
dobrem a téměř je vyvrhše, dle znslouženf všickui spravedlivému 
soudu Božfmu propadajt, jakož i apoštol Pavel dosvědčuje, v listu 
svém k fumanfun fka. takto (2, 4. 5.): "Či bohatstvím jeho dobroty 
a trp livosti a dloubočekánf pohrdá§, nevěda že dobrotivo t Božf 
kn pokání tě vede? A ty podle zatvrzelo ti vé a srdce nekajícího 
shromažďuj obě amému hněv ke dni hněvu a zjeven( spravedli
véh~ soudu lložiho". "Ale láva a čest", dokládá. (l v. 1 .), "kal
dému, kdo činJ dobré". Bfih tedy dal dobré, jakož i apoštol v témž 
listu dosvědčuje; a kteřf je konají, slávy a clJvlíly doj(lou, poně
vadž konali dobré, ač jim možno bylo nekonati ho; kteff ho však 
nekonali, pmvedlivěho soudu Boflho dojdou, poněva(lž nekonali 
dobré, mohouce je konati. 

•) K and~lňm poukast1je člověka, aby pozno.l, jak itědře jej ol1dařil Df\h 
"málo menAfm u -;ině jej a.nd ilt•v". žalm 8, G. 

1~, pfd, Dnalctt, 

• 



386 IV. kn. 87, 2. 8. 4. Proto tolikero napom{nání k dobrému. 

2. Kdyby však někteří byli přirozeně zlf, jinf pak dobfí stvo-
řeni, pakby nebyli ani tito bodni pochvaly, jsouce dobří, nebof 
tak způsobeni jsou; ale ani onino by pokáráni nezasluhovali, nebof 
oni .tak byli zfizeni. Ale poněvadž v~ickni jsou jedné a též při· 

rozenosti a mohou se dobra drieti a je činiti; i op t mohou je za· 
nechati a nečiniti: tut spravedlivě i u lidi počestných (č.tm pak 
vice u Boha!) onino chváleni bývají a zaslouienébo svědectvi do
sahují za své dobré volení a tálosť; tito pak právem se vini a 
zaslouženému trestu propadávají, že spravedlnosti a dobrého ne
dbali. A protož i proroci povzbuzovali lidi vždycky, aby činili to, 
co spravedlh'é a dobré j t, jakož jsme 1nnoba dfivody provedli, 
poněvadž nám to náležl, a my toliko za přJčinou veliké n dbalosti 
toho zaponúnáme a dobré rady potřebujeme, pročež nám dobroth-ý 
B6h dobt·ou radu dal skrze proroky~ 

8. Ale proto i Pán řekl (Mat. 5, 16.): "Svět světlo ,;aše 
před lidmi, aby viděli skutky vaše dobré a vel bili Otce Yašcho, 

• 
kterýž jest v nebesich". A (Luk. 21, 34.) = "Ine(lte se, aby snad ne-
byla obtižena srdce vaše obžerstvím a. opilstvim a pečlivostmi svět
skými~. A (t. 12, 85. n.): "Eudtc b dra vaše opásána a svíce 
hořfcí, a vy podobni lidem, očekávn.jfcim pána svého, až se na.vrátf 
ze svatby, aby mu, jak přijde a zatluče, otevřeli. Elažen služebník 
ten, kterého pán piijda nalezne, an tak činí". A opět (t. v. 47.): 
,. luha, věda vůli pána s ho a nečině, bit bude mnoha ranami". 
A zase (t. 6, 46.): "Co mi říkáte: Pane, Pane I aniž činíte, co pra
vún ?" A opět (t 12, 45. 46.): "Pakliby služebník ten řekl v srdci 
svém : rodlévá pán mflj piij(ti; a vočal by bíti svoluslužebn.f.ky 
své a jisti a. pfti a opijeti se : přijde pán jeho v den, v kterýž 
nenaděje, a odděll jej a díl jeho uloží s pokrytci". A všecka tomu 
podobná slova, která dokazujf, že člověk svoboden a o své mo i 
jest, a .že EQh radou vou jej poučuje, napomino.je nás k podda
nosti k němu, a varuje nevěry, ale nijak ná.silně nenutě. 

4.. Nebo byt i člověk ani wan(l'elia poslouchati nechtěl, jest 
mu na vlili, ač neprospěšno. Neposlouchati totiž Boha a pozbyti 
dobra jest ověem v moci člověka; ale škodu a pokutu nemalou 
pň_sobt A protož di Pavel (L Kor. 6, 12.): "Všecko jest [mi dovoleno, 
ale neprospívá všecko ca; tak i svobodě človyka uěi, pročež i praví: 
"Všecko jest dovoleno", nebof Bůl1 ho nenuti; ale slovem "neprospfvá" 
ukazuje, ahychom n užtvali svobody jako zástěry k zlému; ne bot to 
nic neprospívá. A opět dí (Ef~. 4, 26.): "MIU\1tc pravdujedenkaždý 
s bližním svým" ; a (t. v. 29. a ó, 4.): nŽaídná zlá řeč nevycházej 
z úst va§ich, - - anebo mrzkost, nebo bláznové mluveni, nebo 

• 

-
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šprýmování, které k_ věci nenáleži, ale t•aději dfkfičiněni"; a (t .. 6! 8.): 
"Neboť byli jste jindy temnosti, ale nyni světlo v Pánu; jako sy
nové světla počestně chodte"; "nic v hodováni a v opilstvf, nic 
v smilstdch a nestydatostech, Die ve sváru a zá~isti" (Řím. 13, 13.). 
"Takovými jste někteří byli, ale obmyti jste1 ale posvěceni jste ve 
jmenu Pána našeho" (1. Kor. 6, ll.). Kdyby nám tedy ne ylo na . 
vůli, činiti tak anebo nečiniti, jaký pak důvod byl by apoštol anebo 
i Pán sám měJ, 1-adu dávati, abychom to činili, toho pak necbá,1ali? 
Ale že svobodné ,•rue jest člověk od počátku, jako svobodné vrue 
jt!st Bfih, dle jehož oLmzu onen jest. zpfa::;oben: vždy se mu mul, 
aby se dobrého dňel, kterého docHf poslušenstv1m Boha. 

ó. A netoliko v činech, ale i ve v1fe svobodné a samovolné 
rozlwdnuH člověku zachoval' BO.h, řka (Mat.. 9, 29.): "Stař1 e tobě 
dle viry tvé". 'rim jevf, fe člo,·ěk má vlastní vfm, poněvadž má 
i vlastni vfili. A opět (t. v. 22.): "Všecko může, kdo věří", 
~\ (t. B, 13.): "Jdi, a jakož jsi uvěiil, staň se tobě." A všecka 
těm podobná slova dokazujf, že člověk jest i ohledem víry svo
boden; a protož i (Jan 3, 36.) "kdo věř( jemu, má život věčný; ale 
kdo nevěN Synu1 nemá iivota věčného, nýbrž hněv Boži zfistává na 
něm". A dle toho jednak Pán za své prohlašuje [deliké] dobro, 
jednak i znamenaje svobodnou yuli a mocnosť člověka, pra\il k Je
rusalému (Mat. 23, 37. 38.) : "Kolikrót chtěJ jsem shromážditi syny 
tvé jako slepice lmřútka svá pod křidla, a ne c b tě I o j s i! Pročd. 
zustavi se \'ám dfim váš pustý". 

6. Kdo však odporně proti tpmu mluvil čin i Pána bezmocným ja
koby nemohl vykonati, co by chtěl; anebo zase jakoby nebyl znal ty, 
kteří jim "pi'irozenl' hmotnými«~ s1ovou a kteří neschopni jsou pfijati 
jeho nesmrtelnosti 1). Ale to jest tak, jakoby se řeklo: nemě] ani anděly 
takovými učiniti, aby pře toupiti mohli, ani lidi, ~"teti by ihned 
k němu nevděčni byli; nebot byli rozumnými a zkoumavými i sou· 
dnými učiněni, a nikoliv (jako jsou na·ozumné a neživotně bytosti, 
které o své wli nic neroohou činiti, nýbrž nutnosti a moci k do
brému taženy bývají na j e dno m smyslu a na j e dno m snaženi 
přestávajfce) bez vflle a soud11osti, nemohouce nic jinak býti, leč 

jak zpňsobeny jsou. Ale tak by jim ani libou nebyla ctnosfg), ani! 

1) Neml-li ~lověk vrue svoboc:lné a tout(-li PAn, I chtěl, alenemobl ahro
mti! ditl syny Jerueal~mské, jako slepice lrufitka svA. pod ldidla: pak jest bez~ 
mocný ; a nemftfi Ji kdo bmot.ný dcrjíti nesmrtelnosti, pak i po~etilc jednal PAn 
opět a opět k doln:énm · je napomhmje. 

2
) Dobře soudi llayd, le Lonum" j est ))6vodnf teckó ~).év, hooeet.um, 

ctno s t, kterehož výrazu určitqjěfhí> jsme použili tuto i dá.le. 

25* 



388 rv. kn. 37, 7. Ani pravé blaženosti. 

pak vzácným o bcovánf s Bohem, ani žJidoucl dobro, kdyžby se jim 
ho mimo vlastni puzeni a péči a přičiněnf, tak jakoby maním & 

bezčinným v~tfpenfm dostávalo. Ta k by byli dobři bez zásluhy, 
jsouce jimi od pfirozenf lice nežli dle rozhodné vůle, a majíce 
ctnost náhodně a nikoliv dle svobodného zvolen( ; a proto by ani 
tomu nerozuměli, že krásná jest ctnost, aniž z nf měli jakéhosi per 
titku. Nebot jaký požitek (mllže 'býti] z dobra těm, ktetf ho 
neznajl? jaká sláva mdte býti těm, kteti se o ni nepřičinili? jaký 
konečně věnoo těm, kteří si ho nedobyli vJtězně zápasíce? 

7. A. proto! i Pón fckl (Mnt. 11, Ht), f)!c království nebe~ké 
násilí trpf a že ti, kteřJ nási)( u.!fvajf, uchvacují si je"; l j. 
ti, kteff násiJně a bojovně sUle bdí, zf kají je. Protož i apoštol 
Pavel mluv1 ke Korintským (1. 9, 24. n.): "Nevíte-li pak, že ti, kteří 
v závodišti běží, wickni sice běžf, ale jeden béře základ? Tak tedy 
běžte, abyste obdrželi. Každý však, který zápasi, ve všem zdrželiv 
jest; oni ice, aby porušitelný věnec vzali; my pak neporušitelný. 
Ale já běžJm, nikoli jako na nejisto ; tak zápasfm, nikoliv povětřím 
máchaje ; ale trýzním tělo své a v poddanost podrobuji, abych 
jiným káže, sám nebyl zavržen". Tak tedy ten dobrý zápasnJk k zá
pasu ne.smrtelnosti nás napomfná, abychom ověnčeni byli a za dra
hocenný pokládali ten věnec, kterého se zápasem dosahuje, a který 
nikoliv sám od sebe neroste. A čfm více se nám ho bojem dostává, 
tím drahoceonějšf bývá; ale čim drahocennějši, tfm vfce jej vždy 
milovati máme. V!dyt rtbec nemiluje se rovně! tak, čeho se nám 
ma.nfm uděluje, jako to, čeho jsme si mnohou snažnosti dobyli. Když 
tedy na nás to záleželo. abychom Boha vf c e milovali, tudíž i Pán 
nás učil, i npoštol nám sdělil, abychom to úsiJně dokázati bleděJi. 

O tatně bychom mimo své vědomi měJi to dobré, které by se nám 
bez našeho přičinění dostalo. Ale ani viděni [Boha] nebylo by 
nám tak žádoucno, kdybychom nepoznali, jaké neštěsU jest nespa
třiti [ho]. I zdravt bývá ovšem vzácnější zku!enosU nemocného; 
i světlo u porovnání s temnosti i život - se smrtf. Tak i ne
beské knilovstvf slavnějšfm se objevf těm, kteřf }Ml ZDali pozemsk ·. 
Ale čfm jest ono slavněj§f, tlm více je milujeme; a čfrn více je 
budeme milovati, tím oslavenějšt budeme u Boha. Pro nás teůy 
všecko to ustanovil Pán, abychom vším jsouce vycvičeni, ve všem 
též pro budoucno t byli opatmi 8 trvali ve v~f j ho lásce, umějfce 
rozumně milovati Boba. B6h sice sbovivavosf prokazuje při p~du 
člověka; ale člověk má tim býti poučen, jakož i prorok di (Jerem. 
2, 19.): nNaprav( tě odpadnutí tvoje." Bňh zajisté všecko fld( 
k tomu, aby člověka zdokonaliJ, svá ustanoveni vyvedl 8 objevil, nby 



IV. kn. 38, 1. 2. Proč B. nestfořil čloYěka ' dokonalosti konečné. 389 

zjevná byla jel10 dobrota i dokonalh byla jeho spravedlnost a clrkev 
k obrazu Syna jeho připodobněna a koncln~, aby llověk prospival 
a dospěl k viděni a pochopeni Boha. 

Hlava XXXVIII. 
ka.znje, proč nebyl člověk od počátku sh•ořen dokon&lým. 

1. Řekne-li pak někdo toto: Což pak? Nemohl-li Bůh z po~ 
čátku člověka zpllsobiti dokonalým? Na to věz, že Bůh ovšem, an 
jest ,.~dy tentýž a nezplozen, sám o sobě \'Šecko mllže; co ' •šak 
jest učiněno od nčho, jelikož později zvlt\Atní počáwk s\•ého původu 
vzalo, tomu bylo dle toho i zůstati menším svého Tvůrce; nemohlo 
zajisté býti neučiněno, co nedhno bylo učiněno. A tak za tou přf
činou, že neni n učiněno, je:.t i menší u porovnáni s dokonalým. 
Nebot že jest pozdějši, jest i nedospělé, a roto že nedospělé, i ne
zvyklé a nec,•ičené k dokonalému životu. Jako zajisté máti ovšem 
můř.e podati d{)konalé knně dítěti, ale toto nijak nemilže silnějšl 
svého věku stravu přijati : tak mohl ovšem i Bůh člověku hned 
z po~'ltku dokonalosti udě1iti, ale člov~k nemohl ji pfijati, neboť 
byl nemluvně 1). Protož i Pán náš za nejposledoějši doby zahrnuje 
v sobě všecko, nepřišel k 1~m tak, jakož sám mohl, ale jako my 
jsme jrj patfiti mohU. :Nebo( on mohl ov§em k nám přijití v ne
skoualé slávě své, ale my jsme nijak nemohli velikost slávy jeho 
nésti. A J>rotož i onen dokonalý chléb OtcClv poskytl se nám 

mlékem jako nemlu vňátkťlm, čímž bylo jeho lidské přišU, abychom 
jako prsem jeho 'Iěla krmeni a takovým kojenhn odchováni jsouce, 
Slovo Božf jisti a pfti mohli a. zachovati v sobě samých chléb ne-

I 

smrtelnosti, kterýž jest Duch Otc~~J 
2. A proto i Pavel ke Korintským prav( (1. 3, 2.): "Mléka 

jsem vám pf ti dal, a nikoli krmě; nebot nemobli j te knně snésti K, 

--·---
1) Podotkli jsme již Ul. 22, 4. pozn. 1., ie jest to zvláštní náhled ev. 

tce, kdy! rnfnf, ! by člověk byl nedo pělcem od Boha at.vořen. Ale kdyi 
BOL jak nelzejioak &Di pomysliti, tieoko T dokonalosti stvořil (1 . .Moji. l, 29.), 
vyšel zaji11té i člověk .z rukou jeho dospělý a dokonalý, aspoň co do achop· 
no ti, avšak v prostotě a nevinu l!ti dětinné, a v tom emyslu ee dobfe l-íci 
mdle, le lJyl "nemluvně". Jde pak z toho i d.ile, ie ee od Boha feěi aaučil 
(t. 2, 19.). 

• 
.. 
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310 IV. lm. 38, a. Stalo se tak dle moudrosti a dobroty Boží. 

t. j. pitšti Páně jakožto člověka slyšeli jste ode mne, ale neodpo- ' 
čívá ještě na vás Duch Otcftv pro slabost vaši. "Neboť když 
závist a svár", dí (t. v. 3.), "jest mezi vámi a různice, nejste-li 
pak tělesní, dle člověka kráčťjfce ?" t. j. nebyl ještě Duch Otcův 
v nich za pffčinou nedokonalého a slabého jich obtovánL Jako 
tedy mohl apoštol dáti poktm (nebot "na které skládali apoštolé 
ruce, přijímali Ducha svatého" (Luk. 81 17.), který jest pokrm ži-
vota), ale oni nemohli ho přijati, poněvadž smýsl jich duševný byl 
ještě slabý a v obcov: n( s Bobem necvičený: tak i mohlt ov§em 
z počátku Bůh člověku •lokonalose diiti, ale tento j a nedávno 
stvořen, nernohl ji pfijati, nebo pi'ijma pochopiti, anebo pochopé za-
chovati. A protož i Syu Doží 1), ač j a dokonalý, nemluvňútkem se 
stal jako člověk, nikoliv pro sebe., ale pro človčckou n -do ·pělost 
tak se pochopitelným učinil, jak právě čJověk ho pochopiti mohl. 
Nebylo tedy nemožnosti a nedostat~čnosti v Bohu, ale na člověku 
nedávno zpt'lsobeném, poněvadž nebyl neučiněn. 

3. Ale u Boha jeYí se spolu i moc i moudrost i uobrota ; 
moc a dobrota v tom, že to, co nebylo, samovolně stvořil a způ
sobil; moudrost pak, že ' :šecko, co jest, souměrné (a ouladn .) 2) 

i oustavné učiuil. Některé však bytosti nesmírnou jeho dobrotou 
zvě~ni dosáh~e a dlouhý čas trvajíce, oslavy neučiněného tič8.3tny 

budou, an BOh bezzávistně daruje, C() dobl'é jest, Ovšemt jelikož 
jsou stvořené, nejsou neučiněné; ale že budou trvati po dlouhé ěky, 

st.anou se ú a tny mo · povstal'h , an o.h jim danno daruj 
věčnou jsoucnost. A tak přednost má ve všem Bůh, jsa jediný ne
u iněný a prvnf ze všech, a prapiivoa j oucnosti všeho; ostatni pak 
všecko trvá v poddanosti Bohu. Avšak poddanost Bohu jest nepo
r~itelnost a (trvalá) 3) noporušitelnost sláva nepovstalého. A timto 
pořádkem a těmi přípravami a tím zřizenfm stvořený a způsobený 
člověk stih•á se obrazem a podobenst.ím nepovstalého Boha; an 
Otec tak chce a vell, Syn pak čini a ptlso f, Duch pak živí a vzr!Lst 
dává, a člověk znenáhla pro pivá a pokračuje k dokonalo ti. t. j. 
aby co nejbUže byl nepovstalému. Dokonalým zaji té je t nepo· 
vstalý; ten pak jest ůb. Bylo wak nutno, aby člověk nejprvé 
p<>vstal, povstana rť\stl, 1yrosta v muže dospěl, v muže do p je 4) 

l) Ř cký zlomek od ;v. Jana Dama!skóho zachovaný má u~ "tO~ e~u, 
lat. překlad "Verbum Dei"; ač smysl tentý~ pro ná.s vhodn~jM čt.enl onono. 

1 ) Přídavek řeek. zlomku. 
') Taktéž přídavek teck. .zl mku. 
4) Dle tcck. .domku, kd ! jest a-~~pw!TirJett o. ~J~~W~'i't'oc, kdeito lat. 

překlad mlL vleobecnfiJi: .,oorrooorari" a "oorroboratum~. 

-
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sesilil se, sesfle se dokonalosti nabyl, nabuda dokonalosti oslaven 
byl, os1aven jsa spatřil Hospodina svébo. Nebot Búh jest, jejž má 
spatřiti ; spatřen{ pak Boha působ i neporušitelnost, "neporuiDtelnost 
pak p6sobí bllzko býti Bobu" {Moudr. 6, 19. 20.). 

4. VeskrzP. tedy nerozumnt jsou ti, kteří nečekaji doby vzrůstu 
svého a slabost přirozenosti své přičítají Bohu. Neznajfce ani Bohá 
ani sebe, nenasytelni a nevděční, necllt.ějt prvé býti, čim se stali, 
lidmi totiž utrperum podrobenými; nýbrž přestupnjice zákon lid
sk ho pokolení, nežli se stali lidmi, již chtějí býti podobni tvoři· 

telí Bohu, aniž jakého rozdilu trpěti mezi nepovstal}'lll Bohem a 
pravě učiněným člověkem, jsouce tak nerozumnější nežli němá zvi
i'-ata. eboť ta nevytýkají &hu, i je neučinil lidmi; nýbrž jedno
každé, Um co jest, díky vzdává Bohu, že jest. A my mu vy
týkáme, že nás neučinil hy hneu z počátku, nýbrž že prvé lidmi, 
]lak bohy; ačkoliv to Hůll z pouhé tlobt·oty ul.inil, aby ho nikdo ze 
zri.visti a neuži)osti nevinil. "itekl jsem", dť (Ž. 81, 6.), "bohové 
jste a synové Nejvyššfho ~šickni 4.C. Nám pa]{ nemobouclm snésti 
mocnost bytosti božské, praví (t. ~. 7.): "Ale vy jako lidé zemřete". 
Tim naznačuje obé: i svou štědrou dobrotu i na~i slabosť a moc 
mnovolnosti. N bot dle své dobroty dobrotivě dobré dal a člově
čenstvo samovolné učinil, jakož jest sám; ale ule prozřetelnosti 

své znal slabost lidskou a co z nf pojde; ale dle lásky a moci své 
přemůže povahu učiněné lidské přirozenosti. Avšak musela prvé 
přirozenost se objeviti, potom smrtelno t přemožena a pohlcena 
býti od nesmrtelnosti a poru itelnost od neporuěitelnosti, a člověk 
zpdsoben býti dle obrazu á podobenství Božího, nabuda poznáni 
dobrého i zlého 

Hlava XXXIX. 
vou lůli mlL ělov/}k k t.omu, aby Bvobodně a bez nucenf volil a konal pfiki· 

7.1Ulf Božf a tak dokonalosti dosel i tr st-6 phlstupofkitrn pHpravenýcb se uvaroval. 

1. Člov "k pak obdriel poznám dobrého a zlébo. Dobré v~ak 
jest poslouchati Boha a věřiti mu i zachovávati přikázaní jeho ; 
a to jest ŽÍ\'Ot člověka, jakož neposlouchati Boha zlé je.st; a to 
jest smrt jeho. Kuyž tedy BQh velikomyslným prokázal, poznal 
člověk i dobro poslu§no ti i zlo neposJušnostiJ aby okem duAevnfm 

• 
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to i to 1.kou~e, ''olent lepšfno soudně vykonal a nikdy neprokazoval 
se ani váhavým ani nedbalým k přiká.zani Božimu; aby pak to, co 
jej o život přivádf, t. j. neposloucbati Boha, věda ze zkušenosti, že 
zlé je t, ani nezkusil nikdy; co však život mu zachovává, t. j. 
poslouchati Doba, věda to, že jest dobré, aby se všl horlivost[ pilně 
konaL Pt·oto má i dvojf postřeh, aby oboj{ poznal a tak co lepší 
jest, s v"d mim ' 'olil. Vědom( pal' dobrého, jak by mohl mlti, ue
znaje opak jeho? Pevnější zajisté a nepochybné jest poznáuf toho, 
co před ná-mi ležf, nežli bádáni z pouhé domněnky. Nebot jako jazyk 
chutnán(m zkou~ivá sladké a hoi·ké, a oko hleděním rozeznává čel"'lé 
od bOébo a ucho slyěenim zná rozdfly hlasfi: tak i duch zkou~nfm 
obojtho dosahá poznání dobrého a bývá. utvrzen k jeho zacboYán[, 
po louchánim Boha; yyvt·hna nejprvé neposlu!nost 1,okáním, poně

vadž jest trpká a zlá; potom zkušenosti jsa poučen, jalcé jest to 
co jest opačné dobru a las ti, [se varuje], aby se ani ne pokusil 
[o to] neposlouchati Boha. Kdo by však poznáni obou, i dvojího 
toho postřehu, jfmž by toho docílil, ubíhall ten by tajně v sobě 
čJověka usmrcoval. 

2. Jak tedy bude Bohem, který ještě nent učiněn člověkem? 
a jak dokonalým, jsa nedávno zpii oben? a jak nesmrtelným, lctetj~ 
v přirozenosti smrtelné ncpo ·lecbl svého tvof·itelc? Máš zajistť 
prvé ovšem zachovati i'ád čloYěka, a Jl(ltom tepna [lze ti úča
stenst\rf míti v slá\'ě BožL Nebot ty nečiníš Boha, ale Bl1h činí 
telle. Jsi-li tedy dilem Božím, čekej ruky působitele svého, anf 
vše v pravý čas vykonává; v pravý pak čas i 1>ro tebe~ jenž zpCl
soben býti máš. Avšak hled, ať mu propůJčf§ srdce své měkké a 
ohebné, a zachovej podobu, kterouž tě zpiisobil umělec, šetře v sobě 
vláhy, ať neztvrdneš a nepozbudeš známek p 'tů jeho. Chovaje p:\1c 
spojenf, postoupíš k dokonalosti; neboť uměJost1 Božt zakryje ~ 
ta hlína, která v tobě j t. Vyhotovilat }lod tatu v tobě ruka jeho; 
obloží tě vnitř i vně zlatem čistým a stfibrem, tak že sám král si 
žádati bude sličnosti tvé. Pakli náltlým zatvnením zavrhn~ umě
lecké jeho d1lo a nevděl;en e prokážeš k němu za to, ie člověkem 
jsi se stal : tím povriliv se stana Bobu i výtvar jeho i fivot j i 
ztt·atit Neboť vy t v o i iti závist vlastně od dobrotivosti Boží ale 
vytvořenu býti náleží přít zeno ti tlověka. Vzdáš-li mu tedy, 
co tvé jest, t. j. \'iru v něh<l a poddanost, pfijmeA zs to umělecký 
výtvar jeh o a bude§ dokona1ým dllem Božlm. 

3. Pakli nevěffš a se odtahujeě rukám jeho, bude ptfčina ne
dokonalosti v tobě neposlušném, a nikoli v něm, an tě povo1al. 
Nebot on vyslal sluhy ~ ~olávat na svatbu; kteff věalc n poslechli 
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jeho, sami se připravili o hody královské. Nenf~ tedy nedostatečno 
uměnf Boží, ont totiž mocen jest i z kamenf vzbuditi syny Abra
hámovi, ale komu se ho [uměni Božlbo] nedostane, ám je3t si pff
tinou nedokonalosti své. Nebot neslábne světlo tlm, že se někdo 
sám oslepf; ale co ono trvá takovým býti, jakovým pllvodně jest 
oslepenci za vou vlastní vinou v nevidomo ti jsou postaveni, po
ně adž ani světlo si nikoho přes moc nepodrobujc, aniž Búb koho 
donucuje, aby nevolky přijtl jeho oměnt Kdo tedy se uchtlili 
otcovského sv~Un a pi'estoupili řád svobody, svou vinou se uchýlili 
svobodnou vflll a svou moci obdařeni jsouce. 

4. Ale Dflh vše napřed. věda, těm i těm vhodné obydlí při
chystal: těm totiž, kteft sv tla neporušeno ti si žádají a horlivě 

za nim spěchají, dobrotivě da.l'uje toho žádoucfho světla; jiným pak, 
kteřf jim pohrd~i a se od něho od,,racujl n odchylují, téměř ja
koby sami se oslepovali, těm jakožto odpůrcům světla přichystal 
náležité temnosti; i ty, kteri se zpěčujf jemu se podrobiti, nále
žitému tre tu podmanil. - A1e poddajnos~ Bobu jest pokoj věčný; 
aby utikajíd od světla k útěku bodné měli mfsto a utíkající od 
věčného pokoje náležité toho útěku m li bydlo. Poněvadž pak 
jsou u Boha wecky dobt·é ary, tedy ti, ktefi amo,•olně utikají 
od Boha, ami se o všeeky dobré dary přiváděj(, a prázdni jsouce 
' 'šech dobrých daru Božfcht propadnou pak dft ledně spravedlivému 
dsouzenf jeho. Neboť kteřf utikají od pokoje, spravedlivě dli ti 

budou v trestu; a kteii utíkali od světla, prayedlivě bydleti budou 
v temnostech. Jako pak při tomto poča.sném světle jest, že ti, 
kteří se od něho uchyluj [, sami se v temnosti uvrhují, sami 
jsouce původci, ie světla zbaveni v temnostech dlf, a ni· 
koliv světlo není přičinou takového jich umístěni, jako jsme 
prvé i·ekli : tnk i ti, kteří se vzdaluji věčného světla Božtho, 
kteréž ob ahuje v sobě všeliká dobra, sami jsou toho vinni, že 
u vě ných temnostech obý,·ajl, prázdni v~eho dobra, sami sobě 
jsouce pnčinou takového piibytku. 

Hlava XL. 
Dokazuje, fc Jeden a tentýt E4h Otec zlé tretce a dobrým e odmě6uje. 

1. Jeden a tentýž jest BO.h Otec, který těm, je!to si obco
váni s nim žádají a v poddEWosti jeho trvajf, dobré dary u sebe 



,. 

394 IV. 1m. 40, 2. A neod.měňuje jeden a netresté. druhý. 

chystá; prvnímu však vtidd odpad.lictvf, dáblu, a spolu s nfm od
padlým andělO.m, uchystal věčný oheň, v který dle slova Páně uvr
ženi budou ti, kteří budou postaveni na levici (Mat. 26, 41.). A to 
jest, co di prorok (Is. 45, 6. 7.): "Ját jsem 'Biih horlitel •), pusobě 
pokoj, chystaje zlé!" ll) kajícím totiž a obracujícbn se k němu ský
taje pokoj a přátelstvf a sjednocení působě; nekajícím park a tě~ 
kteří se vzdalují světla jeho, věčný oheň a temnosti vně chystaje; 
a to zajisté zlé jest těm, kteří v to upadnou. 

~- Kdyby však by 1 jiný Otec, který pokoj uděluje, a opět 

jiný Bfih, }{tcrý oheň věčný přichystal, y1i by zajisté i r0zn1 jim 
synové, jeden odesýlaje o královst,,1 Otcova a druhý do ohne 
věčného. Ale poněvadž jeden a t~ntýž Pán učil, že na soudu ve-

• §kero lids1té po kolem se rozdělí, ,jako pastýř odděluje ovce od kozlův" 
(Mal 25, 3 .... ), a že k jedněm řekne (t v. 34.): "Pojdte, pože .. 
hnaní tce mého, v1ádnět.e l<r:ílovstvim, které připraveno jest v~m"; 

'} Slovn. toho nemá ani Vulg. ani LXX ani t xt pú.votlní. 
~) Patrno zajisté, jak slovrun těm I saiášovým rozuměti náleži, n.však 

hrozně rouhavě Jich užili kacíři od nejdá.vnájšfch Gnostikt'lv až po nejnovější 

utr iAuy, Kalvi.oce aj. blndaře, Boha viníci', žeby byl pfisobitel zl~bo, od bratro
naždy l{ainovy aY. do ci~oložstva Davidova, ba al do ~rády Jidá.šm•y. Al jnk 
netoliko sv. učení Kristovu, nýbrž i zdravému rozumu ve tvAr bijí, poučtd je 
náhledy samých pohanOv. 'l'a.k tlí Euripid éa~ 

"Zlopá§ným je-li Bi\h, již víoe Bfih ncní". 

Hom ér pakjednou (OdJSS. a..) o soudmzich Odysseových pnn1, jim 
& nikoli bobl\m příčinu nehod připisuje: 

"V 1 a st ni avévolnosC jim fiem vesměs byl n zhoubná, 
NesmysloíkOm těJn". 

A týž (na m. d.) nejvyšěfmu Zevsu tato kt\ravá slov& v lt.sta klade: 
,/ ·dal jak bohy hrozně vini to plémě pozemské! 
Z nás pův d .že }l chAzí dí ~loby ; vlak oni vlastně 

vou svévolností Ei kuji ev~ strasti o zahotl". 
F 1 a to pnk veskrze ve svých rozrnluvú.ch pl'Oveda., že B6h j t. pt\vodce všeho 
clobra, zlého pak nic, takto di ve vém idealu obce (kn. 2.} : "Že by pak BQh 
n komu mohl býti pOvodeem .zlMlo, j sa dobrý, tomu 1e má odpírati na věechcn. 
apl'tsob, &nit pak trpět-i, aby kllokoliv takovtho cosi v obci mluvil". ásnfk 
pa.k dra.matickj M e na n d e r (viz II. kn. 18, 5. pozo. 2.) pou~uje jednoho j ino(:ba., 
!c u vnitru lidském jest zřídlo v· ech zlob, jimž lidé podle haj i, di: 

"Od vJastnf dccko zklW1 béře ěpatnoty; 
A co škodf, to vetm~s "pattlě v útrob· ch. 
No. pňklad: rez, pozor-ll d,š, hubí ocel, 
)L 1 roucho dťrá, tak i pevný dub yrezik. 
Co 'riak je zhoub nttizbonbn~ti záviae, vidili, 
Že ťíbyti vezdy rodf i působf 
V ardcích šeredných úmysly 6k<>tlné jiným". Migoe atr. 1778. 

• 
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druhým pak (t. v. 41.): "Odejděte ode mne, zatracenci; do ohně 
v~ného, kterýž připravil Otec mfij dáblu a andělům jeho": tím se 
čiře patrně jetlen a týž Otec značf, "an p ft s ob f p o k oj a c by stá 
z 1 é", připravuje těm i těm, co jim náleží; a taktéž i je tl e n soudce, 
an ode ýlá. ty i ty na zasloužené nú to. Jakož to Pán ukazuje v po
doben s vf o pšeni · a koukoli, řka (Mat. 13, 40. n.): "Protož jako 
se sbírá lwukol a páU ohněm, tak bude na konec světa. Pošlet 

yn člověka anděly své a vyberou z královstvi jeho všecka pohor
šeni a ty, kteří p:íši neprayosť, a uvrhou je do pece ohnivé; ta.mt 
bude pláč a křehot zubí't. TehdLiž se budou spravedliví stkvíti j~o 
slunce v krruo ství Otce jejich". Tenť tedy Otec, který připravil 
spt-avedJivým knilovstvf, do kterého pojal yn ty, ktei"í ho znsloužili, 
týž přichystal i p c ohnivou, do které andělé od Syna k tomu 
vysláni jsouce, za pNkazem Božfm uvrhou ty, kteří toho zasluhujJ. 

3. Tcnt zajisté na svém poli dobrého semene nasil. "PQle 
pak", dí ( rlat. 13, 25. 38.), "jest svět. Když pak lidé spali, přišel 
nepfítel a nasil koukole mezi pšenici a od~el". Nebot od onoho 
~a n jest andN ten odpadUk i nťpřítel, co závistiv j a tvoru Bo
žimu v nepřáwJ hí proti Bohu jej uvádčti počal. Pročež i Bfi.h 
jeho, nn sám od sebe koukole, t. j. jim započaté pi'eStoupeoi, tnjně 
na il, od sv~ho obcovánl odloučil; ale nad tím, který arcit ne
opatmě, avšak ná odcm zlomyslným v n poslušnost svoli1, nad člo
věkem se smiloval, a obrátil nepřátelství, kterým jej nepf!telem Božím 
učiniti ch~l, na samého pfiyodce toho nepfáte1stvf, upustiv od 
nepřáwlstvi svého proti člověku, obrátil a uvrhl je na hada, jakož 
i pismo pravi (I. l\lojž. 3, 15.), že tekl Bůh hadu: "A n přátel tvi 
položím mezi tebou a ženou, a mezi semenem tvým a semenem 
ženy, ten potle h1avu tvou a ty oukladně pozorovati budeš patu 
jeho". A toto nepřáteJství Pán na sebe hrnul, učiněn jsa člověkem 
z ženy a potra blnvu jeho, jak jsme provedli v knize před touto 
předešlé. 

Hlava XLI. 
Ktlo Bohu nevěfl a ncpo louchají bo, aotlělé jsou a. potomci «l'Ablovi nikoJi dle 

přirození, alo náWetlovánJm; závěrek t.éto knihy. 

1. Poněvadž mluvil o "anděUeh ďáblový h'', kterýmž věčný 
ohef1 p ·praven jest; a opět v podobenstvl o koukolu dl (Mat. J 3, 38.): 
"Koukolem jsou synové zl~bo", potřeba jest, abychom řekli, že 



396 IV. kn. 41, 2. S. Ďábel jen dle uedas&mbo .zpasobu mluYenf má IJDJ. 

všecky od Boha odpadlé přičítá tomu, který byl pn'nim vůdcem 
tohoto odpadlictvf. Av~ak tento přirozeně neučinil ani anděly ani 
1itti. Nebot neshlcWíno, žcby dábel vůbec něco byl učinil, jsa sám 
tvorem Božím, jakož i druzi andělé. Všecko zajisté učinil Bnh, 
jakof i David praví (Ž.I48, 5.): "Ont fekl, a učiněny jsou [všecky 
věci], o nt přik.'\zal a stvofeny jsou Cl. 

2. Když tedy všecky věci od Boha učiněny jsou, a ďábel i sobě 
samému i drub}-m se stal pi'íčinou odpadnutf: spravedlivě p1smo 
jmenuje ty1 ktctf v odpadnutt trvajl, ·ždycky syny ďáblovými a an
děly zlého. Neboť "syn", jakož i kdosi před námi 1

) řekl, dvo
jakým smyslem se béte : jeden totiž piirozeně za syna se pokládá, 
jelikož se narodil; jiný, jelikož jim učiněn jest, ač jest rozdil mezi 
narozeným a učiněným. Nebot on n z něho se narodil, ale tento 
od něho učiněn jest bud stvořením anebo učenim mistrovým. Ne
bot kdo jest od někoho vyučen, dle učeni sluje synem učitelovým, 
a tento jeho otcem. Dle přiroz nosU. tedy, t. j. dle tvoi'·enf jsme 
takofka ''šickni syny Božfmi, poněvadž všickni od Boha Z[lnsobeni 
jsme; ale dle poslušnosti a učeni, nej o u všickni syny Bož1mi, nýbrž 
ti, jižto mu věň a plní viUi jeho. Ti pak, jižto ncvěi·t a nečini 
vůli jeho , jsou synové a andělé dáblovi. A že tak jest, sám 
pravf Bůh] u Isaiáše (1, 2.): "Syny jsem zplodil a vyvýšil, a oni 
poludli mnou" . A opět ciz1mi syny je oazý\'á takto (Ž. 17, 46.): 
"Synové cizť elhali mi". Dle piirozenosti totiž jsou synové, jsouce 
od něho st voy eni; dle skutků však n jsou synové. 

3. Nebot jako u lidí synové otcfiv neposlušnf a zavržení dlt! 
přirozenosti ovšem syny jejich zfistávajf, ale zákonem od nich 
jsou odloučeni; nebot nebývají dědici rodičfi přirozených: tak u Boha 
ti, ktefi ho neposlouchajl, zavrženi jsouce od něho, pi tali býti 
syny jeho. Pročež ani dědictví jeho nic neoodržf, jakož David 
praví (Ž. 57, 4. 5.): "Odcizeni jsou hí'išnici od luna, zlo t jejich 
podobna jest hadi". A proto též Pán, ač věděl, že jsou plozenci 
lidskými (Mat. 23, 33.), "plemenem jcštěřim" naz,Ý\'al ty, kteff podle 
podobnosti s těmi 1.\1řnt)' ve lsti kráčejí a jiným škodí. "Varujte 
secc, df (t. 10, 6.), "kvasu fariseOv a saddnc~uv". Ale i o Hero
desovi pravf řka (Luk. 13, 32.): "Ítekněte li áku tomu", 00emetnou 
jeho lstivost a klam tim slovem znače. Pročež i David prorok di 
(Ž. 48, 21.): "Člověk, když ve cti by), přirovnán jest hovaddma. 
A opět Jeremiá~ (5, 8 .) : "Hřebci sveřepí po že11ách učiněni jsou: 
jedenkaždý po feně bližního svého tehtal" . A .Isai6š v Judsku 

') Aneb: nit pfedn~šf, ,;t čoějif; lrOTil. I. kD. ÚTod a. polll. a. 
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hlásaje a s lsraelem se hádaje, "knížaty Sodomskými a lidem Go· 
morským" je zl\ve (1, 10.), :znamenaje, že u nich jsou tytéž nepra
vosti a hříchy, které mťzi Sodomitany byly ovládly, a tak pro po
dobné skutky stejným jmenem je nazývá. A že nebyli tak přiro

zeně od Boha zpťlsobeni, nýbrž tak, aby i dobře činiti \l}Ohli, ten
týž pravil, dobrou radu jim dávaje (t. v. 16.): "Umyjte, očistěte 
se, odstraňte nepravosti s d~f svých pted očima mýma; ustaňte 

v 

neělechetnosti svých I" Ze totiž týchž přestupkdv a hřfcbiiv se 
dopouštěli, téhož pok1irán1 jako odomitaniim se jim dostalo. Nebot 
když by byli se obrátili a po){án( činili a ustáli nepravost.i, mohli 
býti syny Božfmi a dědictví nesmrtelnosti dosici, kterýmž se jim 
nabizcl. - Z toho tedy ohledu anděly dáblovými a syny zlostní
kovými nazývá ty, jiito ďáblu věří a jeho skutky činí; ačkoliv 

z počátku vmckni od jednoho a téhož Boha učiněni jsou. Ale za
jisté jenom dokavade Bohu věří a v poddanosti jeho trvají a učeni 
jeho zachovávají, syny Božimi jsou; když pak se ho trhnou a pře
stupuj{ viili jeho, pfipisuji se dáblu • jakožto ,·l\dci, tomu totiž, 
který byl prvé sobě, potom i ostatním pličinou odpadnutí. 

4. Ale ~e mnohé jsou řeči Páně, všemi pak se hlásá jeden 
a tentýž Otec, tvotitel tohoto světa., byla potřeba, abychom i my 
mno hý mi diikazy porazili ty, kteří v mno hý ch bludech vězí, 
2da1iby se n~jak dali mnohými ddvody přesvědčiti, k pravdě obrá
titi a k spaseni přivesti. Potřebf však jest, v příští knize po učeni 

Páně položiti téf učeni Pavlovo a zkoumati a vyložiti mfněnf ap<r 
ětola toho, a cokoliv od kacfř6v, ani nerozuměj! slovům Pavlovým, 
ncprávě bylo vyloženo, to vysvětliti a po§etilé nesmysly jejich obje
viti, a tak z Pavla samého, z něhož námitky nám vytýkajf, pro
vestl, že lhou oni, ale apoštol že pravdu hlásá, a že ~ecko jeho 
učeni srovnává e s kázáním pravdy, že totiž jeden jest Bdh Otec, 
týž jenž mluvil k Abrahámovi, jenž zákon ustanovil, jenž proroky 
před ýJal, jenž za posledních časQ Syna svého poslal, jenž svému 
tvoru spasen( dáva, ktel'éž jest podstata těla '). Ostatni tedy feči 
Páně~ které nečinil v podobenstvích, nýbrž prostě a přímo učil o Otci, 
a výk1ad listův svatého apoštola v knize pffit( položíce, úplné dťlo 
vyvráceni a poražent křivě tak zvané vědy pomoci Boži tobě po· 
dáme, tak i sebe samy i tebe tlm paterem knih cvičíce v boji \ 
proti ''šem kacířfim. 

') mysl: rodatat& těla lidského, kterou! akote čně na ae vzal Krl
•tu•, jeat apáaoa našt. 

: 



Kniha pátá . 
. .., .. 

úvod. 
Když jsme byli, mfij nejmilejší! ve čtyi-ech knihách tobě od 

nás před touto podaných všecky kacíře prošli a jich učen( odhalili; 
a když jsme byli i původce bezbožných domněnek porazili, jednak 
z vlastni každého z ruch sousta'TY, Ye spisech jejich zňstnvené, jednak 
i dfikazem ze v elikých důvodů pocházejícfm ; a když j me pravdu 
dokázali a objevili učení církve, kteréž, jak ukázáno, pl'oroci zvě
sto,Tali, Kristus pak dokonal, apoštolé potom podávali a cirkev je 
piijavši a samojediná po celém svět věrně je zachová ajíc, podá,·á 
ditkám svým· a když jsme \'Šecky námitky od kacířt\v nám činěné 
vyvrátili, učení apoštoluv vyložili i mnohé věci, které Pán podo· 
benstvfmi mluvil a činil, objasnili: v této páté knize c lého toho 
dfla, ano jedná o odhalenf a vyvf'J.cenf kiivě tak zvan6ho poznání, 
vynasnaž,me se, abychom ti 1. ostatních řeči Páně i apoštolských 
Jistil jasné důkazy podali, jak sl toho od ná žádáě, poslouchají · 
tvého příkazu Qsouce totiž též v posluhován{ slova postav ni), a při
činfroe se, seč budeme, abychom ti co nej\'fce zásoby proti odpo
rfim kadřův opatfili, abys mohl bloudlcl obrátiti a do drkve Božf 
pfivesti, 10ysl pak nováčkdv u vlte posilniti, aby yfru p vně drželi, 
kterouž jim byla drkev přesně zachovanou podala, nle nijak se 
nedali svésti od těch, kteři by je špatným učenfro od pravdy od
chýliti usilo ali. Bude pak i tobě i v em budoucně tento pi. 
~touclm potfebl bedlivě přečísti, co jsme před tím přednesli abys 
lépe porozuměl tomu učení, které vyvrátiti hledíme. Nebot tak i ty 
je důkladně porazíš a ze zásoby si dllkazy · \'}'béfeě, jimiž bys do
mysly jejich jako mrvu rozmetal nebeskou věrou, jedin tho a ji
stého učitele následuje, Slova Božího, Ježiše Krista, ·Pána našeho, 
jen! z ncsmín1~ své lásky učiněn jest, čim jsme my, aby nás učinil, 
co jest On sám. 



V. ko. l, I. 2. Aby nAs oB. poučilo, stalo se Sl. člov., nikoli zMnliv~. 399 

Hlava I. 
Jediný Kristus, jsa Bůh i človělc, mohl nás o Bobu poučiti a vykoupiti. 

1. Nemohli jsme zajisté jinak o bofských věcech poučeni 

nabyti, leč taky že učitel náš, jsa Slovo, člověkem se stal. Neboť 

nikdo jiný nemoh1 nám vypovědJti to, co jest Otcovo, Ječ jeho 
\Tlastnf Slovo. "N ebot kdož" jiný ,,seznal mysl Páně ? anebo kdož" 
jiný "by1 rádcem jeho?" (Řhn. 11, 34.) Dál~ pak nám nebylo jinak 
možná se učiti, 1eě bychom učiteJe svého viděli a sluchem svým 
hlas jeho pojlmali, abychom takto jednak :pi1kladu jeho následo· 
vniky, jinak fečí jeho plniteli jsouce, v sjednocení s nim trYali, 
pfijimajfce stále vzrostu od dokonalého, který byl pi-ede vším 
tvorstvem. :My pak, kteřf jsme nedávno od jediného svrchovaně · 
dobrého dobra a majitele něportlliitelnosti stvořeni byli k jeho po
dobenstvi, předurčeni k jsoucnosti, prvé než1i j sme se stali, podle 
předvěděn1 Otcova, způsobeni však na počátku tvorstva, zvěděli 

jsme to v době předzvěděné pomoci Slova, veskrze dokonalého : 
že mocné Slovo a. člověk pravý kní svou nás platně \'fkoupiti 
chtěje, sebe sám na výplatu dal za ty, kteřf byli v vorobu upadli. 
A poněvadž bezprávně nám panoval hřích a nás, jižto jsme píiro
zeně náleželi Bohu, proti piirozenosti 11činil s v ý m i učentky: tut 
se i Slovo Boží, ve všem jsouc mocné a ve S\'é spravedlnosti v ni-
Jt"lTI.J non,o..:lnstot."}i:nli T\n~hnl'iln 1 ~"W\+i 'hjlf,.'h., W~n1ntol.r ~ma,; nrt nlil..,. 
'V ~•&I ... ,.".. .... '-~V """'-"'"""""I .t'V ... U . &.411'11V A ~&V'--A &a&..&\J.U L&, .&.IIUJ 1.'-d'l. .;JYUJ VU. .&.I""' .. JV 

vykupujíc, nikoliv pak násilně, jak onen z prvopočátku si nns opa
noval, co mu nenáleželo nenasytně uchvát.iv 1

) ; nýbrž přesvědčivostí 
jak slušelo radnému Bohu, an neuchvacuje, čeho si žádá, aby ani 
spravedlnost se nerušila, ani dávný sbor Boff ne7..ahynul. Když 
nás tedy v I a st nf krvi vou vykoupil Pán a dal fivot sroj za nu 
život a tělo své za. n~e těla, a Ducha Otcova vylil na nás k sje
dnocan{ a spojeni Bohn. a člověka, an Boha snesl Duchem k člo

věk-u a člověka opět povznesl k Bohu svým se vtělenfm, a pevně 
a opravdově nám příchodem svým udělil nesmrtelnosti spojiv e 
s námi : tím zmařena jsou dech a učen( ka iřská. 

2. Prázdni zajisté jsou pravdy, kdož učí, že zdánlivé bylo 
pffštf jeho; nebot to se nijak nestalo podle zdá nf, ale podle pravdy 

1) Tím zl\listé neminf ll V, Oteer telly lúich člověka proti jeho roli si byl 
podmanil, aneb !eby čl<Wěk htidtu nebyl mohl odolati, oýbň le se tak stalo 
beqrrávnět an hii h !hl na majetek Boií - člověka. 



V. kn. 1, 3. Ariak počet!m z Ducha sv. 

pravdivé. Jestliže však nejsa člověk se objevoval jako člověk, pak 
ani nezůstal tim. kým v pravdě byl, Duchem Božím toti~ poně
vadž Duch neviditelný jest; aniž pak byla v něm vtibec prnvda, 
nebot nebyl tim, čím se obj vova1. Řekli jsme pak prvé, že Abra
hám a d111Zi proroci prorocky jej patřili, viděcfm předpovfdajíce, 

co pfij1ti mělo. Jestliže tedy i nyn{ takovým se zjevil nejsa tím, 
ě(m se jevil, dostalo se tak jakéhosi prorockého vidění lidem, a oče
kávati slušl jiné pfíšti jeho, v kterémž takovým bude, jakým nyní 
prorocky e spat uje. Ale ukázali jsme, že jedno jest, i řici, že 
podle zdáni se objevil i fe nic z Marie nepřijal. Nebof neměl opra,,du 
těla a krve, jimiž nás vykoupil, j tliže dávný stvor AdamOv 
v sebe nezahrnul. Marně tedy stoupenci Valentfnovi takto učí, aby 
tělo od spásy odloučili a stvor Boží favrbli. 

3. Pritzdni pak jsou t · ž Ebiónci, kteří nedávají mí ta v srdci 
. svém sjednoceni se Boha a čJověka skrze vfro, nýbrž trvajíce 

v starém kvasu [tělesného] zplozeQi, necb~j1 uzothati, že Duch 
svatý sest~upil na Marii a moc N ejvyMilio ji zastínila ; pročež i co 
se z nf narodilo, 5vaté jest a Syn NejvyMího Boha Otce všech 
věci, kterýi způsobil vtěleni jeho a nové ukázal zplození, abychom 
tímto zplozenim zdědi1i život, jakož jsme prvnfm zplozením zdědili 
smrt. Zavrhují tedy mišenf nebeského vína 1) a cbt ji býti pouhou 
pozemskou vodou, nepiijímajfce Boha k pojeni e s nfm, nýbrž 
trvajfce v Adamovi přemoženém a z ráje vyvrženém a nepozorujíce, 
že jakož na počátku ndcho tvoření životné vdechnuti božské 
v Adamovi se stvorem svým spojeno jsouc, oživilo ělověka f\ živo
čichem rozumným býti ukázalo : že taktéž na konci Slovo tcovo 
a Duch Božf sjednocen jsa se starou podstatou stvoru Adamova, 
člov ka oživil a zdokonalil k pochopeni dokonalého tce, abychom 
tak v duchovném v ickni ožili, jakož j me v duševném všickni ze
mřeli. Neušel zaji té nikdy Adam rukou Bož(cb, k nimž Ote mluvě 
praví (L Mojž. 1, 25.): ,. Učiňme člověka k obmzu a podobenst\'f 
svému". A proto na konci ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž 
z dobrolíbeznébo určeni Otcova. roce jeho člověka dokonale oživily, 
aby byl AdAm podle obrazu a podobenství Božiho. 

I) Tím narižf s na proticlrke,·ni oJJy~, n~s • b "ti uiívnti pouhú 
vody, jakol pod tknuto Ul. 11, ó. pozn. 1. 

.. 
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.v. kn. 2, 1. 2. Kr. nespasil ei.zfho, ale avého člov~ka, i dle těla. 401 

Hlava 11. 
Kristus nepřišel do eizfho, ale do svého, pfijm.a na ae výtvar avOj; tělo naše 
schopno uCinil pasem, Krvi svoo nú vykoupiv a Tělo vé v pokrm nim zft.staviv. 

1. Prázdni pak jsou i ti, kdož praví, ie BM! přišel do ciz1ho, . 
jakoby cizích věcí žádostiv byl, aby toho člověka, který od jiného 
zpfisoben byl, představil tom u Bohu který ho ani nezpdsobil, ani 
nestvořil, nýbrž ve vlastním člověka stvořenf ani žádného podflu 
neměl. I nebylo tedy spravedlivé přiStl toho, jenž dle nich do ci
ztho přišel; aniž pak nás opravdu vykoupil krvi svou, nestal-Ji se 
opravdu člověkem, vraceje to svému stvoru, co se (o něm] řeklo 
na počátku, že byl člověk učiněn dle obrazu a podobenstv1 Bo
ftho, a neuchvacuje lestně majetku cizfho, nýbrž své vlastni sprave
dlivě a dobrotivě přijťmaje: co totiž břichu se týče, sprav e d 1 i v ě 
krvi svou nns od něho vykupuje, co věak mís vykoupených se tkne, 
dobrotivě. Nebot nic jsme mu prvé nedali my 1), a on ni čehož 
od nás nežádá, jakoby něčeho potřeb( měl; ale my m~e potfebt 
spojeni býti s nim; a proto dobrotivě sebe sám vylil, aby nás 
shromáždil v ldno Otoovo. 

2. Prá1.dni pak veskrze jsou i ti, ktefl veškerým spasným 
fádem Božím pohrdaji a spaseni _!.ěla popírajt a obrod jeho za· 
\'rhujf, i·kouce, že nem schopno neporušitelnosti 1). Avšak jestliže 
to spaseno nebude, pak ovšem ani Pán nás Krví svou nevykoupil, 
ani kalich velebné svátosti není spoleěenstvim K ve jeho, ani chléb, 
který lámeme, SJlOlečenstvf TěJ& jeho (1. Kor. 10, 16.). Krev zajisté 
nen1 leč od žil a masa i jiných částek podstaty člověč(, kterouž se 
opravdově stalo Slovo Boži. Kr v i svou nás vykoupil, jakož i a po· 
Atol jeho Jlraví (KoJ. 1, 14.): 'DV němž máme vykoupení skrze krev 
jeho, odpu~tění bflchiiv". Když pak jsme údy jeho a tvorstvem se 
živime1 tvorstvo pak o n dává, slunce své vyvádě i deště jak chce: 
tut on kalich z tvorstva vzatý vyznává 3) býti s v o u J{rvj, kterou! 
na ě i krev sdažuje, a chléb ze tvorstva })Ocluizej{cl vyhlašuje za ~ 

s v é vlastní 'l'ělo, jimž na ě e těla živí. 

') Tak učl, te z pouhého milosrdenstvi .Hožfbo, nnif jaké zn1onlenJ 
naii strany pfoedchbelo, Syn Bolí se TUlil a nás smrti svou na kří!i vy

lroupi1 "Kdy! jsm je "tě hřlěnfci byli, Kristu za nAs umřel u, dl sv. Pa el 
ium. 6, 8. 9. 

') Vi~. JV. 1 , 6. pozu. 1. 
3) Mf to "qui ffusua t"' ěteme podle f~kého zlomku (•:lllú.6yv;crc): 

qui confessus t. 
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402 V. kn. 2, a. Dávaje mu Tělo s~é 2a pokrm a Krev vou za nápoj. 

3. Když tedy i kalich smfšený •) i cbleb připravený pfjjme 
slovo Bo~f a stane se velebná svátost, Krev Kristova. a Tělo Kri
stovo, jimiž pak se živi a zachovává podstata těla naš ho : jak 
medle smějf ffci, žehy tělo nebylo schopno přijati obdarován( Bo
žiho, jenž jest život věčný, jsouc Tělem a Krvi Páně živeno 8 údem 
je b o? jakož i svatý Pavel ve svém Ji 'tu k Efesským dí (5, 30.), "že 
jsme údové těla jeho, z masa jeho a z kostí jeho" ; nemluvě tim 
o člověku duchovném a !leviditelném Cnrlucb zajisté nemá ani masa 
ani kosti" (Luk. 24, 39.) , ale o skutečném složení člověka záleže· 
jfclm z masa a žil a kosti, která se též žh'f z kalicha jeho. jenž 
jest Krev jeho, a zdokonaluje se chlP.bem, jenž jest T~lo jeho. A jako 
réva vinná do z.emě jsouc zapušt na svým časem ovoce vydává, a 
zrno pšeničné padnouc v 7.emi a shrůjfc, mnohonásobně v7.ktišeno 
bývá působením Ducha. Božibo, an v ecko zachovává; potom pak 
:Moudrost i (Boží) ~) k požitku lidskému přichá2ejf 8 pfijmouce 
Sl o v o Boží velebnou svátosti ~ stávají, t. j. T lem Kriswvým a Krvl 
Kristovou: tak i naše těla, jf jsouce živena a pak uložena v zemi 
a rozpadše se ,, nf vzkříšena budou časem s'jm, když je Slovo 
Boži 'lzbuditi níěi k slávě Boha Ot e, an skute n~ tomu, co mr
telné jest, uděluje nesmrtelnosti a tomu. co jest poru~itelné, nepo .. 
ru&telnosti uštědřuje darmo, poněvadž se "moc Božf v slabosti do
konává" (ll. Kor. 12, 9.), abychom nemyslili, jakobycbom ami 2e 
sebe měli život a nenadýmali a nepovznášeli se 11ikdy proti Bohu, 
nevděčnou mysU j ouce jati; ale naopak zkušeností j ouce poučeni, 

že e nám nedo tává věčného trvánf z naM přirozenosti,. nýbrž z jeho 
nesmfrné dobroty, abychom nni od slávy Božf, jnk:íž jest, se beod-
·nuli, aniž své vlastni přirozenosti zapomněli; nýhrž vždycky na 
očích měJi, o B~h m6že i čim člověk od n ho obdarován bývá, a 
nikdy nepozbyli pravého poznánl toho, co jest jaké jest, t. j. Boha 
a Jověka. Či s11ad nedopustil Bi'lh, jak jsme prvé tekli, právě proto 
naěe (v Zťmi) zet.lenf, abychom věestranně jsouce poučeni, ve ·všem 
budoucně 3) byli opatrni a nikdy se neoctli v nepoznáni ani :Boha, 
ani sebe samých? 

•) O kalichu smiě eném mlud sv. Otec, poněvadž dle pradá~11 ho po
dáoí i Krietus Pán při ustanoveni nej '1. vatosti něco vody k vínu přilil. Srovn. 
i Ju tinovu Obr. I. 7. -

') Přídavek feckl:ho zlomku. 
3

) Et; •b ( i,/.r;·' doplňuje text i-ecký. 



V. lm. B, 1. 2. Nesloěf se ur!žeti slabosU těla na!eho. 403 

Hlava 111. 
V slabo$ti těla lidsk~o j cvf se mocnost Boha naěeho1 an smrtelné nestnrtelným 

učiní. 

1. Ale co nejzřejměji to dosvědčil apošt.>l, že své slabosti po
necbiÍJl jest člověk, aby vyná§eje se, nevypadl někdy z pravdy ; 
v druhém totiž listu ke KorintanOm (12, 7. n.) praví: nA abych 
se velikostí vidění svýt;h nevynášel, dán jest mi osten těla, anděl 

sntandv, aby mne z~ijkoval. Prof,ož třikrát jsem Pána prosil, aby 
ode mn od to upil; a řekl mi: Dostačí ti mi1ost má; ne bot moc 
v slabosti se zdokonaluje. I milerád tedy Um vfce chlubiti se budu 
sJnbostmi, aby usíd1i1a sr u mne moc Kristova". Jak že? řekne 
snad někdo, chtěl tedy tomu Pán, aby apoštol jel1o tak byl zašij
kován, a takové slallosti podrob n? Ovšemt, dí lovo. ebot moc 
v slabosti se zdokonaluje, Jep§ím činíc toho, který v slabosti své 
J)Oznává moc Boží. Nehot jak by byl ě1ověk seznal se b e býti 
slabým a přirozeně sml1e1ným, Boha pak ne mrtelným a. mocným, 
leč kdyžby ze zkušenosti znamenal, co na tom i na tom jest? 
(svou zajisté s1abosť trpělivosti poznati nic není zlého, ba dob.fe 
jest neklamati se ve své přirozenosti ; ale proti Bobu se vypínati 
a. osvojovati sobě slavu svou, tot činíc č1ověka nevděčným mnoho 
1.lébo mu způsobilo)- aby tak ani pt·avdy ani lásky se nevzdal, ani 
k sobě ani k svému Tvůrci. Pravá pak zkušenost toho i onoho, 
Boha totiž i člověka, poznnnl mu vštípila a zvýšila jeho Jásku 
k Bohu 1). Kd ,,šak je t větši hí ·lm, tam se docflí i včtM slávy 
pClsobenfm Božim na těch, kteří jej milujf. 

2. Zlehčuj( tedy moc Božt a neuvažují, co jest "Slovo", kclož 
k slabo~ti tkla hledi, nle mocnosti toho nepozonJjf, který je kfisJ 
z mrt\'ých. Ncbot jestliže neoživuje, co smrtelné jest, a neuvádí-li, 
co poru -: itelné jes~ k neporušitelno ti, již nf'ni mocen Bůh. Ale 
it~ moc n je t v toDl všem. mOžeme ze svého počátku rozuměti ; 
neboť vzal Bub hroudu ze zemč a učinil člov~ka. Bylot zajisté 
mnohem nesnadněji a méně k víi·e podobno, aby z ničebož, když 
n bylo ani kosti, ani svazftv, ani žil, nni ěel10 ostatniho z pod taty 
lidské, k jsoucnosti přiveden a zpusoben byl živok dnšf nadaný a 

1) Dokazuje sv. Otc ·, že 110třeb( 1Jylfl1 alay člověk i Bo!f moc a nesmr
telnost 1 vla~tnf slabo~ t ze zlruěťnosti potnal a tímjc,luak pomně sv~ nestateě
no ti, nhy pokořil a. ncv)·nišcJ, jinnk pam tHv jPa Uol.f mo i, myRli DCJlO· 
v.býval a k milován o • se roznftil. 

26* 

.. 



404 V. kn. a, a. V ni se jeri ·rnoudrosc a moc B., an tělo oeamrt. učiDt 

rozumný, nežli aby to, co bylo již učiněno, ale z řečených příčin 
v zemi se rozloučilo, opět bylo obnoveno, když se bylo obrátilo v to, 
z čehož i na počátku člověk, když ještě nebyl~ učiněn jest. Nebof 
ten, ~rý z počátku nejsoucího byl učinil, kdy ráčil, tim více ty, 
kteři již byli, opět vzbudl, jak ráčf, k životu od něho danému. 
Dokáže pak se tělo schopným býti příjemcem božské m o c i, když 
na počátku I>řijalo uměni Boži, a to se stalo okem k viděni, to 
uchem k slyšení, to rukou k hmatán( a práci, to svazy tub}rmi a 
spojujfd mi veškPry údy, t.o žilnmi a cevs.mi k pmt.okn krve a dechu, 
to útrobami rozličnými, to krvi, páskou spojujfcl duěi a tělo. Což 
dále ? Nehe ani seěfsti ústrojí věech oud\tv těla lidského, které se 
jinak nestalo, leč velikou moudrosU Božt Ale co má účastenstvf 
v moud.rosti, má Už účasten tví v moci Boží. 

3. Neoi tedy tělo oeúčastoo umělé moudrosti a moci Boží. 
Nebot mocnosť jeho, ana dává život, dokonává se ve slabosti, t . j. 
v těle. Nuže, necllt nám feknou, kteří pravi, že neschopno jest tělo 
života od Boha daného, zdali takto mluví žijice nyní a účastenství 
života majice, či snad vyznaji, že nějakého účastenství života ne
majfce, přitomně jsou naprosto mrtvi? J sou-li mrtvi, jak se pak 
pohybuji a mluvi i jiné všecky věci konají, které neplislnšf mrtvým 
ale živým? Pakli jsou nyn1 živi a celé jich tělo účastenstvf má 
života, jak se odvažují tvrditi, žeby nebylo tělo schopno přijati 
ID\'Ot, ani vyznávnjf, že mají nyní život? To by bylo tak. jako 
kdyby někdo drže houbu plnou vody, anebo pochodeň rozžžatou 
pt·avil, že nemO.že pojati houba vody a pochodeň ohně. Tomu po-
dobně i tito, pravíce, že žiji a život majf v údech svých, potom 
sami si odporuji tvrdice, že údové jeJich jsou naprosto neschopni 
.života. Když pak pfftomný tento život, jsa mnohem ~labšl, nežli 
onen věčný, přec tolik mfaže, aby naše smrtelné údy oživil: proč 
by onen mocnějěf věč11ý fivot nemobl oživiti to tělo, ano již zvyklo 
a vycvičeno jest život snášeti? Nebot že schopno jest tělo života, 
žittm jeho se dokazuje; žije pak, jelikož Bůh chce, aby žilo. Že 
pak Bdh i mocen jest život mu dáti, patrno jest. Nebot žijeme, 
poněvadž on nám fivot dává. Když tedy Billl mocen jest oživiti 
stvor svQj a tělo oživeno býti mQže, což medle dále překážJ, aby 
mělo účastenství nestnrtelnosti, kteráž jest život dlouhý 1), Besko
nalý, Bohem daný. 

1
) &cký zlomek m6. 1J~t~ (Cw+,), b.t. llřeklad: longa, což od(lOvfdA 

feckému IJ..D.flX a zde lépe ee hodf, poněvadž se jedná o vzkfilen1 těla, čili 
pT odlo ul ni života.. 



V. kn. -4, 1. 2. Slabý a závist. jeat Ol GnO&t., nedári-fi tělu iiv. věčn. 405 

Hlava IV. 
Dokazuje hlud t.ěeb, kteH mimo Světotvúree jiného Otce veškerenstva vym;tšl ~~; 
a te uemň!c-li &nebo nechce-li tent tělo nakmu ne mrtelno ti dopiiti, osvěd

čuje tím bud von slabosť buď závi ·C. 

I. Kteř( si však mimo Sv totviirce smýšlcjf Otce jiného, do
brým ho nazývajfce, činí jej nevědomky slabým a nedo tate nym, 
at nedtme neutilým a závistivým, prav(c , že neoiivuje těla naše. 
Nebot když ouhlasí v tom, C() všem jest patrno, že ku pfíkladu 
duch a du~e a což toho druhu jest, trvá nesmrtelné, poněvadž oži
v no jest od Otce; jiné pak (všecko), ncmobouc jinak oživeno býti, 
le Bůh torno života popřeje, života postrádá: tím osvědčuji Otce 
svého býti bud slabým a neschopným anebo závistivým a neužilým. 
Nebot když větotvůl·ce i tc<T omrtdnA těla naše oživuje, i vzkří
~ ní jim skrze proroky slihuje, jakož jsme ukázali: nuže, kdož e 
tu jeví mocnějším a statnějělm i opravdu lcpšim? zdali pak Stvo
řitel světa, který celého člověka. oživuje, či jejich ktivě tak z nný 
Otec? kterýž ov~em lživě se dělá, jakoby tomu, co přirozeně 1) ne
smrteln6 jest, života uděloval, a1 to, co by jeho pomoci k životu 
potřebovalo, neobživuje dobrotivě, nýbrž nic toho n dbaje, smrti 
ponechává. Zdali pak i tomuto jich Otec nepropt'ljčuje života, ačby 
mohl, či f .e nemfiž ? Jestljže totiž nepropůjčuje, že nemuže, již 
}lak není ani mocen, ani Světotvůrce dokonalejělm; ne bot v ·to
tv•,rce propiijěuj , jak viděti lz , čehož onen propftjčiti ncmtUe; 
1,akli ač moha ueud luje, jíž e Otec ten neosv dčuje dobrým, 
nýbrž z.ávistivým a zlomyslným. 

2. Kdyby pak i n jakou př1ěinu udali, p1·o kteroui jejich 
Otec těla neoživuje, ta nutn~ ukáže e větší nad téhož OtCR., pí-c
kážejťc dobrotě jeho; a tak snížena bude dobrota jeho pro tu ocl 

v 

nich řečenou př1činu. í'..e pak Ja života přijati mohou, ť jest 
všem patrno ; neboť živa j ou, jelikož Bfltl cll e, .aby .žila, a tak již 
nesměj{ fici, žehy nikoliv n mohla života Jlřijati. Jestliže tedy pro 
některou jinou nutnost a příčinu nebývaj( oživ na, ana mohou při
jati života: budet té nutnosti a pfičině podroben jich Ot c a nebude 
vice vobod n a o sv vOli a moci. 

j) Dle i,'llO ti kt!ho totil náhledu. 



4.0ti Y. kn. 6, 1. Zjevné příklady učf, že B. tělu n smrtelnosr dáti mOle. 

Hlava V. 
2e Hub tkla naše nesmrtelnými učiniti mate, dokazuje velikým větem prvých 
li!lí, únosem Eliáše a Ueoocha na onen vět i tělem, zanh?vánim J on e, 

Ananiáše, Azariá.še & Misa.ele v n ~ .. ětiim nebezpečí smrti. 

1. Že však těla dlouhý čas trvati mohou, dokavade Hůh je ve 
zdraví udržeti n\čí, o tom ne hat čtou písma a naleznou, že předkové 
naši dospčli přes sedm, osm. devět set let 1), a že dočkala těla jejich 
dlouhých dnův a užfvala žh·ota., dokavade Bůh chtěl, aby živa byla. 
Avšak co mluvime o těch? Vždyť Henoch libě se Bohu · t "mž tělem, 
v k terém se Bobu byl zalíbil, un~en je t (1. liojž. 5, 24:.), předpo
do ňuje přeneSeni pra.vedlh•ých; a Eliáš, jak byl, v pod tatě tvaru 
svého :vojatjest (IV. KráJ. 2, lL), prorokuje takto pojeti otcdv ~),aniž 
jim bylo tčlo překážkou jich přenešenj a pojetí 3). Nebof kterýma 
rukama. byli na počátku stvoreni, týmaž se jim dostalo i přenešeni 
její h a })Ojeti. Nebot zvykly byly ruce Boží ua Ad..'Ullovi, aby 
vlastní stvor svůj zpllsobily a za ·hovaly a. držely i jej pl'·enesly 
a po taviJy samy, kam by cht.Ny. Kde tedy po taven byl první 
človčk? Pntmof že v ráji, jakož psnno jest (1. Mojž. 2, 8.): 
"1 štŘpil Bůh ráj v Edenu na východě a po. tavil tam človčka, 
kterého stvoiil". A odtud vyvržen jest v tento svět, jsl\ neposlušen. 

J) ~oko li v namif.iulo proti biblick)'lll zprávám o dlouhém věku pnnich 
lidi, pozbývá. své pla1nosli, povážíme-li, že vůbec všelík ·, zbytky pravěku o pře
mohuto)ch a ohromn)·ch sílá.eh tohd(\j&h svědúf, že přírodní vlivy pře<lpoto]lni 
se liší od doby pozdějěí, le život prnaich lidf byl velmi jednoduchý a jedno
h'amý, a že následky hříchu prvotného na tčl znenáhla jevily. Mimo to 
věděti sluší, te dle ilsuuku znamenitých lékařů tělo lidské i dne:sjektó tak po• 
řádác:o jest, t.e při dobrém a šetrněm se chováni & varovaní v~elikých ěkocUi
vých vliv6 po\•ětruosd, porauroí, vúš í, u tHdmo ti a. p. a.t. ke 11 ~ma. stO.m let 
trf&ti rollů>, jako! i zjištěno j e5t, že Tom~ Parr (t r. 163ó.) měl152, ll. lrkiu 
pak (t r. 1G70.) 1571.Luisa Truxo, lm.liánk~ jiho~ame1icld (t r. 1780.) až i 17r. 
rokii. Domnh-atl pak s ~ al.lychom joonó námitky zvlá.itě tso dotkli , ž~by 
to, c.:O ev. p1tmlo rokem zQ e, po117.e mě sic byl. jest námitka bctdi\vodoi a 
překvapeni. Nebot pak by byl etb syna ev~ho Eoo a zplodil v 8 ., Euos 
pak KaiD&Da v 7 ., Ka.inan 1\Wa.t la asi v 6., .Malalecl J áreda a Ileuoch 
M tbu alema skoro i v 5. rooo věku svt!ho, co uJist6 emu přjrozen mn řlldu 
se přič!. K tomu jeitě dle l. Moj~. 8, 4. 6. 18. 14. dobř se rozeznllvaJí ; dny 
i mě&fce i lcta. 

') V řeckém zlomku j t mfsto "p&trom" poloieno TtV6~cr.tl(.w~, dacho· 
vných, t. s Bohem spojených, jak vidno r. toho, co nit~l dl\)e. 

-> Srovo. IV. 16, 2. pozn. 1. 



V. kn. ó, 2. Moc B. jest oad alab. ndi. 6, 1. Celý člov. dle podob. B. 4.07 

Pročež i učí presbytefi, učeníci apošto1uv, že ktefi unešeni jsou, 
tam jsou unešeni, nebot spravedlivým lidem a obdařeným Duchem 
piipraven b I rój, v který i apoštol Pavel une§en byv, sly~l slova 
nevypravitelná (II. Kor. 12, 4.), a poň n ·m za doby přítomné, a tam 
že zůstanou ti, kteří unešeni j ou, až do náplně častl, předběžně 

požfvajíce neJlOrušitelnosti. 
2. l 'ovatoval-li by však kdo za nemožno. žeby lidé tak drahně 

let živi byli a Eliáš žehy nebyl tělesně pojat, ale žeby na ohni .. 
vém povoze tělo jeho zru§eno bylo: pomni, ~e Jonáš v hlubinu 
vyvrlcn a od velryba pohlcen jsa, opět vyvržen jest na zemi k roz
kazu Božímu (Jon. l. a 2.). AnaniM pak a Azariáš i Misael vho· 
zeni jsouce do pece ohniv~ sedmnásobně roznícené, nic nebyli po
roSeni, aniž se jich chytil zápach ohně (Dan. 3, 19. n.). Ruka Boži 
jim 11~ispivajíc, \'ykonala ua nich věci net eué a nemožué přiro
zenosti lidské. Ký div tedy, když i na těch, jižto unešeni jsou, vy
konala cosi neoLyčejného, sloužic ví'tli Otcoyě? Ale tou trnkou] 
j 't Syn Božf, jakož i plsmo praví, že král Nabuchodonosor řekl 
(t S, 91.): ,,Zdali pak jsme neuvrhli tři muže do té peci? a hle! 
já vidím, ani čtyři prochazejí se uprosti-ed ohně, a čtvrtý podoben 
jest Synu Božímu". Nebudet tedy ani ptirozeno t některého tYoru, 
ani slabost tě] a mocnější nad vůli Boži; nebot nen.í B6h podroben 
tvorQm, ale tvomvé podrobeui jsou Bohu; všecko slouží ''llli jeho. 
Pročež i prnvi Pán (Luk. 18, 27.): "Co neroo:lno jest Jidem1 možno 
jest n Boha". Jako tedy nynějším lidem, neznajfcfm spasného í-ádu 
Božího, k neu věřtmi a nemožno se Yidf, aby který člověk tak drahně 
Jet žiti mohl - avšak žili (tak dlouho] předkové naši a žijí ti, 
ktcřf unešeni jsou, na příklad budoucl dlouhosti dniiv, - i aby 
z břiclm veh·ybn a z peci ohuh•é [někteří] zdrávi vyšli, - avěak 
vyšli zajisté, vyvedeni jsouce jako rukou Boti na osvědčeni moci 
jeho: tak i nyní někteři, ačkoliv neznajlce moci Eo!1 a zaslíbeni 
jeho, odpírají vému pastnf, za. nemoiné pokládajfce, feby BO.h 
těla vzbuditi a je životem na věky obdaíiti mohl; avšak nevěra. 

takových nic nezmaří věrnosti Božt 

Bůh zachod. člověka célého, s ~lem i s duší, kdyi jej Slovo pojme a o~dobť 
dMy Ducha av., jehož chrámem na§e &.ěla jsou. 

1. slavft se pak Bfih ve svém stvoru, podobným a ptfbu
zoým jej učiniv Synu svému. Nebot rukama Otcovýma, t. j. Synem 



-lOS V. kn. 6, 1. Ani dokonalého člověka nelze mysliti bez tilla. 

a Duchem zpl\soben jest čl o věk dle podobenstvi Božiho, nikoliv 
pak toliko část čloyěka ; du e pak a duch 1) mohou býti částí. 

člověka, a1e člověk m nejsou; do k o na l ý pak člov~k jest smišeni 
a sj ednocenf du§e, která pojfmá Ducha Otcova a sloučena jest s tim 
tělem, které jest zptlsobeno dle obrazu Božillo. Pročež i apoštol 
praví (I. Kor. 2, 6.): ."Moudrost mluvfme mezi clokonal)mi ", do
konalými pravě ty, kteří piijali Du ba Božího a všemi jazyky mluví 
Duchem Božfm, jakož on ám mluvil, jakož jsme i o mnohých 
bratřích v cirl(vi slyšeli, te majíce milosf darů prorockých a roz
ličnými jazyky mluvíce ptlsobenfm Ducha, i skryté věci lidské ku 
prospěchu na jeyo vyváděli a Wjemstvi Božf vypravovnli, které 
apoštol i "duchovnými" nazývá, pouěvadž úča ten ... tvfm Ducha jsou 
ducbovnými, nikoliv pnk odnět1m a odloučením těla a pouze dle 
onoho !.l). !. ebot odloučí-li kdo podstatu tkla, t. j. tvora, pouze a 
jedině am 'ho ducha min~, již to a takové není ducbovným č 1 o
v " ke m, nýbrž duchem člověka ,a n e b o Duchem Božún. Ktlyž se 
pak ten to Duch (Boži], smtšen jsa s duší, v jedno spoji s tvorem, 
pak se vylitím Ducha stal člověk duchovný a dokonalý ; a ten j st, 
který učiněn je t dle obrazu a poclobenstvi Božího. Scbá.zi-li pak 
duši Duch, jest člov~k takový v pravd~ duševným, a zfistana tě
lesným bude nedokonalým, obraz sice maje ve svém stvoru, ale 
podobenství Duchem ncpřijfmaje "). Jruco pak tento nedokonalý 
jest, talt i kdyžby kdo olljfmal obl'az a stvorem [t~lem pohrdal, 
nemiiže tim již žádného ~.Io,•ěka rozuměti, ale bud některou č á s ť 
člověka, jakož jsme prvé řekli, anebo něco jin6bo nežli ~lovéka. 
Nebot ani pouhý stvor těla sám o sobě není dokonalým člověkem, 
nýbrž tNcm č1ovčka a částkou človťka; ani ncni duše sama o sobě 
člověkem, nýbrž duši člověka a části člověka; ani neni Duch člo· 

věkem, m~bot Duchem slove a nilmliv člověkem. Ale sloučeni a 
jeclnocenf toho v~eho působi dokonalého človělm "'). A protož i apo-

J) O rozdilu, jejž sv. Otec činf mezi duti a. ducbc , viz II. 33, 4. 5. 
pozn. 1. a 2. 

~ T. tlncll&; nýbrž ve spojeni s tělem jsou dnťhovoými, jak toho i věta 
náslcdttjfcf vymábll. 

a') Ttt tmtmě rozezná.v4 ST. Otec mezi o br a zem a po d o b e n t. v C m 
Božfm · braz k1nde ve stvor, t. j. v pť\voduf stvořeni a obdnř nl při roz c
o ý mi tlokonal013tmi tělesnými i duAevnými ; podobeustvfm pllk rozuml diU')' 
milo ti natlpřiro.z.en. Pouěkud jinak mluvil sv. O c 111. 1, 1. o obrazo 
a potlobcnstv( ožfm řka, fe jsm v Allamoli pozbyli jsoucnosti podi. obrazu 
& podohenstvi not.tho. Vi~ tam p4>ZQ. a. 

•) To roznm v ohledn mrnvnfm~ nikoliv p k pffrozon~m; ntllJo' 
nemysU to sv. Otoc tak, by k bytnosti člov ka potřebf bylo, aby byl Duch 

• 
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V. kn. 6, 2. Tělo chrám. D. sv. a 1idy Kr. T piemě nau. nem. znič. býti. 400 

nol sám sebe vysvětluje, liči dokonalého a ducbovnébo -ělověka 
pásy ve svém prvnim listu k Thessa1onským, řka takto (5, 23.) : 

"Bt1h pak pokoje posvětiž vás v dokonaló, a váš ce1ý duch i duše 
i tělo budiž bez úhony zachováno ku příští Pána Ježíše Krista". 
I jakouž by byl měl příčinu těmto třem, (luši totiž a tělu i duchu, 
žádati úplného a dokonalého zachování ku přlšti Páně, kdyby nebyl 
znal obnoveni a spojeni toho trého, i fe j dna a táž jest spása jich 
všech? Pročež i dokonalými zdve ty, kteří [toto] tré bez úhony 
zachovají Pánu. Dokonalými tedy jsou ti, kteří Ducha Božiho stále 
v sobě měli i kteří duše i těla svá bez úhony zachovali; BožJho 
pravfm, t. j. víru v Doba držíce a spravedlno~t k bližnfmu za
chov:ivajrce. 

~. Protož i tvor nazýrá chrámem Božím, řka (I. Kor. 3, 
16. n.): "Nevíte-Ji, že chrámem &žim jste a že Duch Boží přebývá 
ve vás? Kdož by porušil chntm Boží, toho zahubí Bůh. Neboť chrám 
Boží svatý j t, kterýmž jste vy", zi'-ejm nazývaje tělo chrámem, 
v němž přebý''~l Duch, jakož i Pán o sobě di (Jan 2, 19. 21.) ~ 

Zrušte chrám tento a ve třech dnech jej zase vzdělám". rtA l e 
to", dí [Jan], "mluvil o tcJe SYém . A netoliko chrámem, ale i chrá
mem 1

) Kťsto.,·ým uznává býti těl:\ na e, Korintským takto mluvě 
( . 6, 15.): " Tevíte-li, že těla vaše jsou údy Kri~tovými? Vezma 
tedy údy KI"istovy, učiním je útly nevěstčinj'IIli ?" Nerce to o ně
jakém člověku duchovném; neb f tento neobjfmá žádné nevěstl)y ; 
alť tělo naše (t. j. masité to tělo, kt.eré s\'atosti a čistotou se za
chovává), to nazval údy Kristovými ; ale kdyžby objímalo nevěstku, 
stnlo by e údy n věsPinými. A protož tekl: "Kdoby chrám Boží 
pošl"·rnil, toho zahubl Bůh". Zeby tedy chrám :Božf, v němž Duch 
Otcův přebývá, n údové Krist vi n měli účastenství \'C spáse, nýbrž 
v nivec se obrátili, to tvrditi, zdali pak ncnt největš{m se rouháním? 
Že pak těla naše nebudou vzkfisena svou podstatou ale mocf Boží, 
Korinťaní\m pravi (1. 6, 13. 1 .) : "Tělo pak [uen:llež1] mil tvu, 
ale Panu a Pán tělu. Bfth pak i Pána vzkNsil i nás vzkřfsf. moci 
vou". 

Bot.ť snhn bytu ~110jen; nýbrž k dokonalosti mra.Tnf, ab}'takakutečně 
byl k f e a t n. o e m tl u h o vn ý m, jeoi IJy v celé mysli vé byl Duchem av. 011dšen 

jim se v .životě evčm Hdil; jjnak by byl pou1;e du!evný. - PodO'bně mluvi 
i BV. ro.v l I. Kor. 2, 14. D. 

1
) Hayd tn im 11rávem se (lomníd, !eby zd mfsto "tt>.mplum" mělo ee 

~,sti : membra a citó.t nás1ednj{Cl tomu Dasvt:'<lčl\ic. 
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Hlava Vll. 
Že r&kříšení l\ristOTO doka.zujc -rzkHšení naše, ale toho toliko, co umirá, t. . 

tělA, pouěradž d c nesmrtelná jr..at. 

1. Jako tedy Kristus v podstatě své tělesné z mrtvých vstal 
a ukázni učeníkům známky hřebiiv a otevřený bok (Jan 20, 20.) 
(tof pak jsou zm\mky těla toho, které z mttvých vstalo) : "tak 
i nás', df (1. Kor. 6, 14.), "vzkřísí mocf vou". A opět dí k R(manflm 
8, 11.): "Jestliže Duch toho, ktcrýž vzkřísil Je.žlšc z mrtvých, pře

býyá ve ,,ás, ten kterýž vzkřísil Ježíše z mrhrýcb, oživl i smr
telná těla va~e". Nuže která jsou smrtelna těla? Zdali duše? Ale 
duše j ou netéle ně u porovnáni a těly. Nebot "''dechl jeot" Búb 
"v tvář člo~ěka dech života, i uěiněn j st lověk duší živou" 
(I. Mojž. 2, 17.); clech pak Y.ivotu jest netěle ný. Av~nl{ ani 
smrtelným nemohou nazvati tento dech životD.. Pt·otož Da,•id praví 
(Ž. 21, 31.) ~ .A duše má živa bude jemu", poněvadž podstata jejf 
nesmrtelná jest. Ale ani duchem nemohou nazvati mrtelné tělo. 
Což tedy jiného zbývá. abychom nazvali tělem sn1l'telným, leč stvor 
t~n, t. j. to masité tělo, o němž i di, že je oživí Buh? Nebof to 
j t, které uminí. a se rozpadává, ale duěe nikoliv, aui duch. Umřiti 

t.otiž jest pozbyti schopnosti životu ' , a býti potom bez dechu a bez 
d~e a bez vědomí i rozpaunouti se v to, z čeho kdo vzal počátek 
své podstaty. Ale to se nestane ani du ~i, uebot jest dechem ži
vota; ani duchu~ ne bot duch jest nesložený a jeduo~tatuý, který 
nemň.že s rozpadnouti, a sám životem jest těch, kteři ho přijimaji. 

• ezbývá tedy leč tělo~ na němž se smrt objevuje; to jakmile vyjde 
uuše, stAvá se bez dechu, bez života a zpooenáhla rozpadá se v zemi, 
z niž vzato jest. To jest tedy smrteln~. Ale w je t též, o němž 
i dí (ť{im. 8, ll.): "Oživf i smrtelná těla vaše ; a pl'oto i pra\'f 
o uěn1 v prvutm ke Korintan6Jn (16, 42.): ,. Tak i vzkři~enl 

z mrtvých. Rozsh·á e v poruěiteluosti, vstane v neporu~itelnosti"; 

"nebot ty", dokwdá (t. v. 3~.), "co rozsíváš nebude oživeno, leč 
pné umře" 1). 

, 
') truěnými ale pádnj'mi d6vody clokaztti • ST. tect že jest duše lidská 

n t•amrtelná a oi?..ádnélto poruš~uf neb~řt>: 1. pouěvadz t!lli J z mě zpatolJ na 
jako t lo, ale t.lech :n1 Bofhn tvořena a yc)~chnuta; 2. poně\·ndž jsouc ducbenl 
nealo!cný• z částek. ocmi'lie ládllému poru§eni, tfm métl smrti potl1ehnouti i 
a. poněvadž anma otiroj(c tělo, n m6ic života pozbyti. Co ~ ak }lÍBma S\ •• 

pran " smrti, porulenf, nkřfš nf, to e \Jud o duši duchoYné rozuměti m6. a 
ut•ho se t.jká r•<>l.l.Ze nn§ich těl. 

, 
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2. Ale což pak jest to, co podobně zrnu p§eničnému · zaseto 
bývá v zemi a hnije, leč těla, kte~á se v zemi ukládajf, karož se 
i em na roz ívajf? A proto řekl (t. v. 43. 44.): "Roz ívá He v ne
sličnosti, vstane v slá\'ě" . Nebof což nesličn~j§1ho jest nad tělo 
mrtvé? Av~ak což s1ičnějštbo nad 11ovstalé a obdařené neporušitel
no U? "Roz lvá se v nemoci, vstane v moci"; v nemoci, t. j. dle 
slabosti své, pon~vadž jsouc země, v zemi se navrátl ; v moc i 
však ll o ž f, jenž je z mrtvých vzkřf i. "Rozsívá se tělo du.ševné, 
,·stane tělo ducho,'né ". Bezpochybně učil , že nemlu\tí ani 
o duši ani o duchu, ale o tělích zemřelých. Nebot ta jsou ~Ia du .. 
še\'ná, t. j. du~ úta tmí, kteréž jakmil pozbudou umírají; potom 
pak Buchem \"Stanouce, stanou se těly ducbovn}'liŮ, aby Duchem 
vždy trvajlcím měla život. "Nebof nyni", dí (1. Kor. 13, 9. 12.), 
, z čá ti poznih Ame a z čtísti 1•roroJmj me" ; "ale tf'hdáj 
tváří v tvář. " A. to jest i co Petr pověděl (I. 1, 8. : "Kteréhož 
ač nevidíte, milujete; v kteréhož i nyní nevidouce \'ěříte, věříce 
pnk radovati se budete radostí nevyslol"itelnou". Nebot tvář n~e 

uvidí htiř lloha živ ho a radovati se bud radostí nevyslo,·itelnou, 
vid uc totiž radost svou. 

Hlava Vlil. 
Dary ncba sv. připra-r-.,Yí nás k neporušitelnosti a čin{ nás ducbovnými; lidé 

duchovní \'yznačuji se čistými, t~leani neéist.fnů zv1faty. 

1. Nynf \'šak přijlmáme částku n j~kou Ducha jeho k zdoko-
. ualťni se a 1> ·{pravě k neporušitťlnosti, zponenábJa cvičfce se při· 

jímati a nositi Boha, což i zá,·da.,·kem nazval apo~t 1 (t. j. částí té 
os)a,')r od Bolla nám sllbené), ve svém listě k Efesským řka {1, 
13. 14.): "V němž i vy (povoláni jste byli], sly~e e slovo pravdy, 
evangelium spaseni vašf'l10, v kterémž i uvěiivše znamenáni jste 
Du bem zas}(beni vat)~rul kterýž jetst závdavek dědictvf nsAeho". 
Tak t dy závdavek ten, přebývaje v nás, čim nsí. duchovnými a 
t:~mrtelnost pohlcen bývá nesmrtelností ; nebot praví (Řfm. 8, 9.): 
"Vy nf'jste ,, těle, ale v Duchu, jestliže totit Duch Bož1 ptebývá 
,.e vás". Ale to se neděje pozbytím těla, ale plijetlm Ducha. Nebof 
nebyli netělesnými, kterým! psal, nýbrž takovými, kteřl ptijali Ducha 
BožJho, • ,. němž voláme :· Abl.Ja, Otče J" (t. , .. 16.) Když tedy nynf. 
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majíce závdavek voláme: .Abba, Otče I" což bude~ až vstanouce 
tváfl v tvář jej patřiti budeme, když všickni údové oplývajfce vy
daji chvalozpěv a velebiti budou toho, kterýž je vzkřísil z mrtvých 
a životem věčným obdařil? Neboť když pouhý závdavek pojímaje 
člověka působ i, že muže volati: "Abba, Otče!" což zpiisobf v c
§ ker a milost Ducha, kterou dá BO.b lidem? když podobny nás 
uč i ni jemu a z dokonali dle vOle Otcovy; neboť učini člověka dle 
obrazu a podobenství Božlho. 

2. Kteří tedy mají závdavek Ducha a ~e louži žádostem těla, 
nýbrž podrobují se Duchu a rozumně obcuji ve všem, ty právem 
apoštol duchovnými nazývá: poněvadž Duch Boži přebývá v nich. 
Beztělesnými pak duchy nebudou 1idé duchovn1, nýbrž podstata 
naše, t. j . sjednocení (luše a těla, jakmile přijme Ducha Bo ž tho, 
činí ducbovného člověka. Kteří však zavrhuji radu Ducha a sloužl 
tělesným rozko~m a nerozumně žijí a bezuzdně e uvrhuji v žá· 
dosti své, poněvadž nižádného nadchnuti lJu ha. Božfho nemajíce. 
dle způsobu vepi'-ův a psův žijf, ty apoštol právem tělesnými na~ 

zývá, protože na nic jiněbo nemysU leč na věci tělesné. I proroci 
pro touž příčinu je píi1·ovnávají zvfřntům nerozumným, pro neyoz
umné obcování jich řkouce (Jerem. 5, 8.): "l řebci svefcllÍ po ženách 
utiněni jsou; každý z nich řehc JJO ženč l>ližního svóho 11

• A opčt 
(2. 48, 23.): "ČJo,·ěk, když ve cti byl, připotl bněn jest hova<lfim"; 
svou totiž vinou pfipodobněn bývá. hovadům vcda život nerozumný. 
Ale i my v obyčejném .životě zl)veme lidi tnkové hovady a neroz
umným dobytkem. 

3. Ale obrazně to všecko již předpov děl zákon, zvfí-aty zna
menaje člověka. V~ec.ka to ii, k~ l'á. mají kopyt..'t rozpoltěna a pře
žvýkajf, čistými prohlašuje, ale kterým buď obé anebo jedno z obou 
scházf. jako n či tá vy ln uje. Kteři j o u t dy cisU? Kteří k Otci 
a Synu skrze vínt pevně ~vou cestn konají, nebot ta jest pevno t 
dvoupaznebt.nfch; a kteřf v í-e ích Božích "ptemýě1ejf dnem i nocí" 
(Ž. 1, 2.), aby se do 'rými Sh"lltky zdobili; ne bot ta jest sila pře
žvýkavcův. Nečistými pak zviřaty jsou. která nemaj( ani kopyta roz
poltěna, nni nepi-eivýkajf. t. j., kteřf ani viry v Boha ncmajft ani 
řečf jeho nerozjimajf; n ta jest obavnosf pohandv. Ale i přežvýkavci. 
kteřt nemají rozpoltěna kopyta, jsou taktéž nečistí ; tím se obrazně 
naznačují Židé, kt tí majt ovšem slova Boži v ústech, a1e nemajf 
kořenného základu v Otci a Synu; pro ež i ne tálé je t pokoJen( 
jt-jich. Nebot zviřata jedoopazn htni snadno uklouznou, pevněišf 
pak jsou dvoupazneJ1tní, poněvadž kopyto rozpoltěo • dle cesty se 
lidi a jeden pazneht dt'ubým podporován bývá. Nečist:i pak jsou 
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i ta, která sice mají kopyto rozpoltěno, ale nepřeivýkaji ; a to 
jest O\'Šem podobenství v~ech kacfff!v a těch, ktefJ nerozjúnajf řeči 
Božf, aniž se hledi zdobiti skutky spravedlnosti, pročež i Pán jim 
df (Luk. 6, 46.): "Nač mi tikáte: Pane, Pane'l nečinice co pfika .. 
zuji vám?" N bot takovf prnvi sice, že věř[ v Otce i Syna, ale 
nikdy jak náleži s1ov Božícb nerozjfmajt, aniž pak jsou ozdobeni 
skutJ.:y spravedlnosti; nýbrž jak jsme prvé řekli, lijf život~m vepřův 
a psdv, nečistotě, obžerství a jiným neře5tem sebe samy vzdávajfce. 
Právě tedy wecky takové, kteří pro svou nevěru a prostopášnost 
nedosahují Ducha Božího a rozličnými nezpusoby zapuzuji od sebe 
oživuj fcí Slovo a ,,e svých žádostech nerozumně kráčej i, apo~tol 

"tělesnými" a "dušernými" nazval (1. Kor. 3, 1. 2, 14.), proroci 
"hovady a zvětl divokou" pojmenovali, obyčej pak jim dobytku bez
rozumného ptezděl a zákon je za n~isté prohlásil. 

Hlava IX. 
Jak ee n1á rozuměti slovům apoštolovým, že ,,tělo a. krev královstvím Božím tlá

dnouti nebudou". 

1. Ale to jest, co i jinde (I. Kor. 16, 50.) apoětol pravf řka, 
že ,,tělo a krev královstvfm Božím vládnouti nemohon". To jest 
to slovo, které všickni kacUi uváději pro svou nesmyslnou do
mněnku, kterou i nás zaraziti i wím dokázati hledi, te stvor Božt 
spasen nebude, nepovažujice, ~e tré jest z čeho, jak jsme ukázali, 
člověk dokonalý sestá.v~ tělo, duše a duch I) ; z těch pak jedno 
spaseni a dokonalost působi, totiž duch; jiné sjednoceno a zdoko
naleno bývá, totiž tělo ; ale mezi oběma jest duše, která někdy 

J) Jakým BU)Jillem ev. O~c d n ši od duch a liM, o tom viz. co jame ji! 
výse na.povčděli. Nelze ardC upfiti, !e ev. Otcové a podobně i sv.Iréoej v přlčině 
té nejednou poněkud nejasně si p~čín~i, a.všo.k tak zvané trichotomii, jakoby 
41.1X~ a 'lt'l&v~ b)1n~ lišily, neučili. čenf katolické duif a duchem tutou! 
rozumí bytost ducho111ou, která. člověku nutnou jest podmínkou ~ivot& jednak 
vegetativoého a sensitivoého - duše, jednak intellek.toáln~ho - duch, a ve 
které tudíž dvě stránky rozeznúvati sluAf: j dnu nii.A(, tělo otivlJj(cf a ni~Aí 
út.ooy čiU, postřehovAo{ a chtěni za.stá~fc1, a druhou vyAšť v ro·zumě a IVO· 

bodn~ vfili 1! jevícf. A předce, jak dobře praví sv. TomU Aquinakj (S. th. p. 
1. q. 76. a 1.) "tý 4 jei1t ':Jověk, kttrý znarucná, te m ll i ie čJj 1 čiti pak 
nclze bez těla". 

.. 
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ověem posloucbajíc ducha, povznešena bývá od n~bo, někdy pak 
volujfc t~1u, kle á v pozemské žádo ti. Kteřlkoliv tedy nemaji 

to, co spasení dává a zdokonaluje, a sjednocen( [. ním], ti dflsledně 
budou a nazvou se tělem a krví, nemajice totiž Dncha Božiho v obě. 

A za tou příčinou tací též mrtvými Iujf Pánu, an dí (Luk. 9, 60.): 
"Nechejte mrtvých pochovávati mrtvé své", poněvadž nemaji Ducha, 
an oživuje člověka. 

2. Kteřfkoliv pak bojí se Boha a věří v pfišti yna jeho a 
v -rou chovají ucha Božiho \' srdcích svých, ti a takovi právem 
sluji lidmi čistými, i ducl10vnými i .živouchni Dohu, poněvnclž mají 
Dncha Otcova, který oči$ťuje llověka a povznáší k životn Božímu. 
Nehot jako o "tělu" svědectví vydi\1 Pciu, že nemocno", tak 
i o ,.,Duchu", le "hotov" jest, osvědčil (Mat. 26, 41.). Ten mocen jest 
vykonati všecko, co má pohotově. Přimísi-li tedy llověk hotovo f 
Ducha jak o ten k slabosti tě1a, tut nikterak nelze, aby sfla ne
přemohla slabost, tak ?.e slabost . t.ěla pohlcena bývá od statnosti 
Ducba1 a aby kdo takovým je t h ·1 déle tčle3ným, alcbrž bnde do
chovným pro it~·teuství své s Duchem. Tal{ tedy vy<hívaji svě-

dectví mučenlci a povrlmjí smrti, nikoliv dle slabo ti t Ia rue dle 
hotovosti Ducba; labost zajisté tělesná, pohlcena j "ouc, mo něho 
osvědčila Ducha; Duch pnk opět pohltiv slabost, dědičně ovlúdl télo 
v sobě: a z obou stal se řlov~k živý, živý totiž pro účastenství 
Ducha, ale Iověk, maje podstatu t~la.. 

s. Tak tedy tělo bez Ducha Božího mrtvo jest. ne majíc 
~ivota l kd1ovstv1m Božlm vládnouti nemuže; krev [bez Dncha. 
Božibo jest) bez ceny 1) , jako voda vylita na zemi. A proto 
pra.vi (1. Kor. 15. 48.): ,.,Jakým zemský, takými i zem~ti". Ale 
kde je t Duch Ot ·ův, tnm j st i človťk živý a krev jeho draho
cenná, u chována od Boha ku pom tě; t~lo ovládnuto duchem, 
zapomfnajic sebe a pojímajíc vlastno t Ducba, pripodobnf e lovu 
Božímu. A proto ravf (t. v. 49.): ,.Jnkož jsme n~Ji obraz zem
ského, nesme i obraz nebeského". Col. te<ly jest zemské? tvor. 
Což pak m~heslcé? Duch. Jako jsme tedy, vece, bez Ducha nťbe
ského druh <ly ob ·ovali v tN starém, neposlouchajfce Boha: tak 
nynf přijav e DuchB, v novém životě krriče'me, posloucba'icc Bob~. 
Poněvadž tedy nelze n<itu bez Ducha Božfho pasenu býti, povzbu-

I) Tak dle pojitost i jsme př ložili lat. ~irrntionnli 1 domniv 'í 
lc odpovfdl\ řeckému <i'Ac:,-yc~, jako na\sleduji f :~raůonali " ř ckému A~o;, 
a lc úěasLen11tvi na Logu BoifJll r"Ozhoduj<!, zdnli co ~M.-yov ~m A:.ytc: D z ati 
aloR(. 
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zuje ná apoštol, abychom věrou a čistým obcovánim bleděJi 
zachovati Duch~ Božího, nikoliv pak, prázdni jsouce téhož Ducha 
Božího, nepozbyli i kt·álovstvf nebeského, a zvolal že pouhé tělo 
a pouhá krev kt·:Uovstvfm Božím vládnouti nemiiže. 

4. Nebof máme-li pravdti říci, tělo nevládne, ale ovládáno 
bývá, jakož i Pán praví (Mat. 5, 5.): "Bla.hoslavení tiší, nebof oni 
zemi ,,]ádnouti budou", jakoby řekl, že v krillovstvf {nebeském] 
opanována bude zem~, z nfžto i podstata těla našeho jest; protož 
i cbce. aby bylo chrám m čistým. aby v něm l'adosf měl Duch 
Boži, jako ž nich s nevěstou. Jal\o tedy nevěsta nemiiže pojati 
ženicba, Rle mftže Be za něho vdáti, když ženich za nf pfijde a si 
ji vezm . : tak i tělo samo o sobě nemdže ovládnouti království 
Ro~í, ale pojato mflže býti v království Boží od Ducha. Dčdičně 

totiž ovládá, kdo živ jest, majetek mrtvého, a rozdílno jest zsýisté 
v držení vzlti a v držení jfti. Nebof onen [maji ell řidí a spravujo 
a pořádá mnjetelc, jnk &ím chce; tento však (majetek poddnn 
a podroben a OJJRnován jest tl míljetníka. Coi nu1,Ue j st to cu 
žije? Du h Boží. Který pak jest majetek mrtvého? · dové člověka, 
kteří i zetlejí v zemi. Ale ty přťjdou v majeték Duchn, přenešeny 
budouce do kdlov tvt nebe kého. A proto i Kl'i~ tu umřel, aby 
zá~ťť evangelia otevhná a po veškerém svl'tě čtená služehniky 
jťho nejprvé svobodny učinila, potom dědici je ustano,•ila majetku 
jeho, až totiž Duch v dědictví je pojme. jakož jsme dokázali. 
Nebot d~di~ným majetnfkem jest t.ivý, dědičným pak majetkem 
tělo. Abychom tedy pozbuclouce Ducha, který nás opanoval. nepo
zbyli i .života, proto povzbuzuje nás apoštol ke spojení se s Duchem, 
řka srny 1 m !>Vrchu podotknutým, "že tčlo a l·;rev královstv1m 
Božfm vlMlnouti nemobou~; jakoby i kl: Nemylte se; nebude-li 
Slovo Božf přebývati u vás, a Huch Otcdv nebude-li ve vás, vy 
pak bud te-li toliko marn a jak se nabodJ obcovati, jakobyste 
jen tělo byli a krev, knllovst\'im Božim nebudete m<.JCi vládnonti. 

Hlava X. 
notvr?.l\je, co řekl, podob<'nst ím \'~tťpcnť plané olivy n.a ělccht>tnon i dálo 
ukaztlj , le bez DL'\cba člověk ani ovoce nésti, ani do krtUovstvi Bo!f o 

p'Hjtti nemOte. 

1. byl~hom t dy hovíce tělu nezavrhli ~tfpent Ducha, právě 

proto yece (iUm. ll, 17.): "Ale ty, planou olivou když jsi byl, 
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~tfpen jsi v dobrou olivu a účastntkem učin~n jsi tučnosti jej{". 
Jako tedy pláně, trva.jfc v tom [stavu], ve kterém prvé bylo, jsouc 
totiž plánětem, "vytato a na oheň uvrženo bude" (Mat. 7, 19.) ; 
když pak štěpeni zachovajlc v dobrou olivu se ohráti, olivou 
ovocnou bývá, azenou téměř v ráji královském : tak i lidé1 když 
věrou prospěli k lepšímu a přijali Ducha Božlho a jeho ovoce 
vydali, duchovnými budou, jako v ráji Božím sazeni. Pakli pobr
dajt Duchem a trvajf v předešlém stavu, raději těln nežli uchu 
náležeti chtějfce, velmi spravedJivě se takO'\'ým pravf, "že tělo a·krev 
královstvím Božhn nevládnou", jakoby se řeklo, že pláně olivové 
se nepiijfmá v ráj Božt Krásně tedy apoštol ukázal přirozenost 
naši a v~keren spasný fad Božf ve své řeči o těle a krvi a t>lané 
olivě. Nebot jako oliva zanedbána jsouc a časem nějakým v pu
stině ponechána, plané ovoce nese a sama ebou planou se stává; 
a na obrat oliva planá o~ti·ována jsouc a ~tilpena, opět ovoce 
vydává dle pfivodní přir-ozeno ti své: tak i lidé zanedbáni jsouce 
a pouze žádosti tělesn jako plané ovoce vydávajlOOt svou vinou 
prázdni bývajf ovoce spravedlnosti. o totiž lidé spi, nepřítcl simě 
koukole naseje (Mat. 13, 25.); protož i Pán učenikům svým ullíti 
přikázal (t. 2~, 42. a 25, 13.). A na opak lidé neúrodnf v spra
vedlnosti a téměř trnim porostlí, vynaloži-li pilnosti, a přijmou-li 
v sebe jako šlecllet.ný roub Sl0'\'0 Boží, k pflvo<lní pfil'ozenosti 
člověka přijdou, zpitsobené dle obrazu a podobenství Božího. 

2. Ale jako pláně ~těpené podstaty tlteva. nepozbývá, jakost 
však ovoce svého měni a jmenem jiným se jm nuj , nejsouc již. 
plánětem, nýbrž úro(lnou olivou, a takto i s1ove: tok i člověk 

věrou jsa štfpen a pfijfmaje l>ucba Božího, nepozbývá podstaty 
tělesné, ale měn1 jakost ovoce skutku svých i jiné jmcno přijímá, 
značte! jeho změnu k lepšímu; n luje vfce tělem a krvi, ale 
člověkem duchovným. A opět jako pláně olivové, neptijm -li šle
chetný roub, neužitečn zůstává pánu svému svou divokou priro
zenostf a jakožto dřevo neužitečné bývá vytato a na oheň uvrženo : 
tak i člověk nepřijme-li věrou štěp ní Ducha, z stává Um čfm byl 
prvé: tělem a krvi, a tak knllovstvJm Dož(m vládnouti nem že. 

\ Dobře tedy apoštol pravt: "Tělo a krev královstv'm Božtm vlá
dnouti nemohou", a (fum. 8, 8): "Kteii jsou v těle, Bohu se 
nemobou Ubiti", nepovrhuje podstatou těla, nýbrž získati chtl'je 
vlitf Ducha. A protož i df (I. Kor. 16, 63.): "Má smrtelné toto 
[tělo obléci nesmrtelno t; a poru~it.elné toto obléci neporu!itel
nost". A opět praví (Ítlm. 8, 9.): "Vy pak nejste v těle, ale 
v Duchu, jelikož Duch Božt př bývá ve vás". JeStě pak zft>jměji 

• 
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to dokazuje řka (t. v. 10. ll.)~ "Tělo sice mrtvé jest pro hřích, 
ale Duch jest život pro spravedlnost. Jestliže pak Duch toho, který 
vzkřfsil JežfSe z mrtvých, přebývá ve vás, ten který vzkffsU Krista 
z mrtvých, oživl i smrtelná těla va§e pro přebývajícího Ducha jeho 
ve vás". A opět v témž 1istu k Římanům pravi (t. v. 13.): .,Bude~ 
te-li podle těla živi, zemřete11 , nezakazuje jim života tělesného; 
nebot on sám tělesně žil, plše jim, ale odřezávaje žádosti tělesné, 
které ve smrt pohřižuji člověka. A proto přidal (t. v. 14.): "Pakli 
duchem skutky těla mrtvi ti budete, živi budete; nebo kteřikoli 
Duchem :Hožim v deni bývají, tit jsou synové Boží". 

Hlava XI. 
o ae ro.znmi skutky těla a co ovocem Ducha. 

1. Ale i vyjevil, které by byly ty skutky tělesnými od něho 
nazvané, před vídaje rouhavé učenl nevěrcliv; a sám sebe vysvětluje, 
aby žádné jim nenechal pochybností, kterou by v nevěře své proti 
tomu namítati mohli, takto pravě v listu ke Galatllm (6, 19. n.) : 
"Zjevntt pak jsou skutkové těla, ježto jsou: cizoložstvo, smilstvo, 
nečistota, cblipnosť, modloslužba, čát'y, nep1-átelstvf, svárové, závisti, 
bněvové, vády, mznice, roty, spory, kacířství, nenávisti, opilstvJ, 
obžerství, a těm podobni; o kterých! předpovfdtim, jakož jsem 
i oředoověděl. že kdo takové věci náM. královstvún Bo~fm 

• a • a. , 

vládnouti nebudou" ; tiJ!l zajisté dosti zřejmě hlásá těm, kteřf slyší, 
co jest to: "Tělo a krev knilo,-stvfm Božím vládnouti nemohou". 
Nebot kdo onyno věd pášf, kráčejíce opravdu dle těla, Bobu žfti 
nemohou. A na opak duchovní skutky uváděje , kteří člověka 

olivuji, t. j. štěpeni Ducha, takto pravf (t. v. 22.): "Ovoce pak Ducha 
jest: láska, radosť, pokoj, trpělivo t, dobrota, dobročinnost, vira, 
L věrnost], tichosť, zdrielivost, čistota ; proti těm věcem nenf zákon". 
Jako tedy kdo k lepšímu prospfvá a ovoce Ducha vydává, zajisté 
pasen bude pro účastenství Ducha: tak i ten, který v řečených 

skutcfch tělesných potrvá, za těle::-ného právem jsa považován, po
něvadž Ducha Božiho nepřijímá, králoygtv'm Božím nebude moci 
vládnouti. Jakož opět sám apoštol osvědčuje: "Zdaliž nevfte", tka 
ke Korinfanúm (1. 6, 9. n.), "že nespravedlivl královstvfm Bož1m 
vládnouti nebudou? Nemylte se", dl, "ani smilníci, ani modlo
služebnfci, ani cizoložníci, ani měkcf, ani samooJožnfci, ani zlo
ději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolajci, ani rváči nebudou vlá-

ll'tlltu, tld. Dttoltk. 27 

' 
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dnouti královstvím Božrm. A takovými u, vece, ,jste byli; ale omyti 
jste, a posvěceni jste, a ospravedlněni jste ve jmenu Pána Ježiše 
Krista a v Duchu Boha uašeho". Tak co nejpatrněji ukazuje, čím 
člověk k zahynu ti pficházf, potrvá-Ji živu býti dle těla; a čfm na 
opak spasen bývá. Co wak spásu zjednává, to, pravf, jest "jmeno 
Pána našeho Ježiše Krista a Duch Boha našeho". 

2. Poněvadž tedy vyčetl tam skutky tělesné, které se ději 
mimo Ducha a jsou smrtonosné, vhodně k tomu, co řekl, ke konci 
listu volá. jako na závěrek (15, 49. 60.): "Jako jsme nesli obraz 
zemského, nesme i obraz nebeského; nebot pravfm, bratí1, ie tělo 
a krev královstvfm Božfm vlá.dnouti nemohou". Co však pravf : 
"Jako jsme nesli obraz zemského~, srovnává se s Um, co řekl : 
."A takovými jste sice byli; ale omyti jste, ale posvěceni jste, ale 
ospravedlněni jste ve jmenu Pána ndeho J ežiše Krista a v Duchu 
Boha na§eho". Nwe. kdy pak jsme nesli obraz zemského? Ovšem 
když fečenf skutkové tělesnf děli se v nás. A kdy pak opět obraz 
nebeského? Ovšem tebdáž, když fekl: "Omyti jste", věfice "ve 
jmeno Páně" a pfijfmajfce Ducha jeho. Av~ neomyli jsme pod
statu těla, ani obraz stvoru, nýbrž dávné obcováni v marnosti. 
Kterými tedy údy jsme pracovali k zahynutí, pášfce skutky zhoubné, 
v týchž života nabýváme, konajice skutky ducbovné. 

Hlava XII. 
Učf, jaký jest rozdíl atnrti a il~ota, dechu života a Ducha ožinljfclho; a jů 

tti podstata tělesná, byrii mrtva, ožifne. 

1. Nebot jako jest tělo schopno porušeni, tak jest i schopno 
J . 

neporutitelnosti, a jako smrti, tak i života. Ale z obou jedno dru-
hému ustupuje, obé nikdy pospolu netrvá, nýbrž jedno bývá vy
loučeno od druhého, a kdy.~ jedno přftomno jest, hyne druhé. Jestli!e 
tedy smrl opano\'8-V~i si člověka, zapudila od něho !ivot a učinila ho 
mrtvým: Um vice tivot, pojma si člověka, zapudJ smrt a navritf 
jej Bobu .tivého. Nebot· když smrl usmrtila člověka, proč by ne~ 
mohl nastalý život jej o!iviti, jakož prorok lsaiáš praví (25, 8.) ~ 
.,Pohltila smrl mocná"; a opět: "Odňal Bdh všelikou slzu s kaldé 
tváfe". Zapuzen pak jest prvý !ivot 1), poněvadž nebyl dán Duchem, 
nýbrf decbnutfm. 

') Pný Jivot peychlc:kf, který bJl AdamoYi cUo, mohl teprva svobodnou 
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2. Nebot něco jiného jest deehnut1 života, kteréž i du§emým 
činf člověka; a jiného cosi Duch oživujicf, který jej i duchovoým 
činf. A protof Isaiá§ vece (42, 5.): "Tak p.raví Hospodin, který 
učinil nebe a rozprostřel je, který upevnil zemi a eo v nt jest, 
a dal dech lidu, který jest n& nf, i D u cha kráčejlclm po n1" ._ 
D e c h přifknul vdbec všelikému národu na zemi, ale Duch a 
zvlášf těmy kteff pošlapávají žádosti pozemské. Pročež týž lsaiá§, 
vykládaje sám pné fečená. slova di (57, 16.): "Duch zajisté 
ode mne vyjde a všeliké dechnutí já učinil jsem". Ducha zvláětě 
B o hu přičitá, an jej v poslednim ěa.~e vylil na lidské. pokolenf 
pro usyněnf; ale dech [vyli1 společně ve veškero tvorstvo, osvěd
l!uje jej býti t v o r e m. Ale l'O.dičné je t to, co jest učiněno, od 
toho, kdo to učinil. Deeb tedy jest doěa.sný, ale Duch věčný. 

Dech sice vzmáhá se poněkud a trvá nějaký čas, ale potom prchne 
a bez dechu zanechá to, v čem prvé byl. Duch pak objimaje vnitf 
i vně člověka a trvaje věěn~, nikdy .ho neopouští. "Ale nenl na 
prvnfm mfstě to, co duchovně jest", di apoětol (1 Kor. 15, 46.) 
(jakoby tak ohledem na nás mluvil), "nýbrž prvé jest to, co 
duševně, potom pak co duchovně jest", podle rozumu. Nebot 
člověk musili býti nejprvé stvořen a stvořený obdržeti duěí 
a tak potom teprv přijati společenství Ducha. Proč~ i ttPrvní 
Adam učiněn jest" od Hospodina "dušf fivou, druhý pak Duchem 
oživujicfm" (t. v. 45.). Jako tedy onen stana se duši fivou, kdyi 
se byl odvrátil k horšímu, pozbyl !ivota: tak naproti tomu tento 
k lep§ímu se na.vritiv a přijav olivujfcího Ducha, nalezne fivota. 

3. Nebot nen( něco jiného to co umfrá, a to oo oživeno bývá· 
jakož nenf něco jiného to co se ztratilo a to co se nalezá; nýbrl . 
Pán právě přiěel hledat ovce ztracené. Nuže což bylo to, co umřelo? 
Ov!emt fe podstata těla, která byla pozbyla dechnutí života a uči
něna jest bez dechu a mrtva. Tu tedy oživit pfi!el fán, abychom 
jako v Adamovi wickni umtráme, jsouce duěevnf, v Kristu fivi byli 
jakofto ducbovnf, neodkládajíce stvoru Božfho, ale žádoati těle8né, 
a pfijfmajfee Ducha svatého, jakož apoětol v listu ke KoloAským d( 
(37 6.) : "Umrtvujte tedy údy své, které jsou na zemi." A v§ak které 
jsou ty, sám vykládá: "Smilstro, neěistotu, cbJipnost, zlou !ádost 
a Jakomstvf, co! jest modloslužbou". Odlofjti tyto káže apoětol; 
a fe ti, ktetf takové věci čini, jsouce pouze tělo a krev, králov
stvlm nebeským, vece, vládnouti nemohou. Nebot du§e jejich, klonic 

p t i ě i o 1 i voe tf a pfljetlm Dueha Ir pnW.Ua daeho'I'D,ma n~ahJilulémn li•otu 
po•ýieD bjtl 
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se k ~lému a snJžic se k žádostem pozemským, téhož jmena účastna 
jest, jakým! i tyto s]ovou, a které nám odložiti přikazuje apoštol 
v témž listě opětně ika (v. 9.): "Svl~te se sebe starého ělověka 
se skutky jeho"; a to pravi nikoliv neodstraňuje starého stvoru, 
sic bychom nemohli než sami sebe zabijeti a tak se odlučovati od 
vezdejštbo života. 

4. Ale i sám apoštol pfše nám jakožto zpdsobený v luně 

matěině a narozený z života mateřského a přiznává se ve svém 
" listu k Filippenským (1, 22.): 11 Zivu býti v těle jest pros~ch 

prcice". Avšak prospěch práce Ducha jest spása t ě l a.. Nebot 
jaký pak jiný zjevný prospěch jest Ducha nezjevujfdbo se, leč 

aby tělo učinil zralým a schopným neponmitelnosti? Jestliž.e tedy 
pravi : "Živu býti v těle to mi prospěch jest práce 11 

: nepohrdal za
jisté podstatou těla řka na onom místě (Kol. 3, 9.): "Sv leknouce 
starého člověka se skutky jeho"; nýbrž poukazoval k svlečení dfe
vnějšiho našeho o b co v á nf, tbho které zvet~t a se porušuje ; a 
proto doložil (v. 10.): "A obleknouce nového člověka, toho který se 
obnovuje ku poznáni, podle obrazu toho, kterýž jej stvořil~. Tím 
tedy co pravi: "Který se obnovuje ku poznáni", ukazoje1 že se 
člověk ten, kterýž prvé byl v nevědomosti, t. j. neznal Boha, ob
novuje poznáním jeho ; poznáni zajisté Boha obnovuje člověka. 

A tim, co pravi : "Podle obrazu stvořitelova", ukázal na zahrnu U 
toho člověka, který z poěátku dle obrazu Božího stvoten jest. 

6. Že pak apoštol sám byl tentýf, který z života mateřského se 
zrodil, t. j. z dávné tělesn~ podstaty, sám řekl ve svém listu ke Galatům 
(1, 15.16.): "Ale když se zaUbilo Bohu, kt erýž mne byl z života matky 
mé oddělil a povolal skrze milost svou, aby zjevil Syna svého ve mně, 

abych jej zvěstoval mezi ruirody". Nebylt jiný, který se zrodil z ži
vota matčina, jakož jsme prvé fekli, a jiný, který zvěstoval Syna 
Božiho; ale . tentý!, který prvé neznal cfrkve a pronásledoval ji, 
k<ly! se mu zj~ent nebeského dostalo a Pán s nim rozmlouval, 
jak jsme ukázali v knize třetl, hlásal Syna Božího Ježíše, ukřižo
vaného pod Pontským Pilátem, ana dřlvějšf nevědomost odstnwěna 
byla pozdějšfm poznánfm 1). Jako slepd od Pána uzdraveni jsouce 
slepoty pozbyli a dokonalou podstatu očí piijaJi, takže týmů očima 
prvé nevidomýma nabývali zrnku, a.na pouze temnost vi~ěnfm byla 
odstraněna, podstat& pak oči zOstala ; aby týmaž očima, jimai prvé 

') Týl tedy Pavd, který obyčejným řádem piirozenoati se počo.l a zrodil, 
&pgi!tolem jM zvolen; ~ těl~ ný tvar ~QVěk~ k~rý v ~ttvu n milf1. I! měl* 
i ., atavu milosti podriel, a z toho w odf n . Otec, !e pak tentýt i někdy v$ 
stavu oalavcn~m podrtf, ač proměněnf. 



V. kn. 12, 6. A • Uch, které Pio uzdravil, ta, 1. a •zkřisil. 421 
. 

neviděli, nyni vidlce, drky vzdávali tomu, který jim opět zrak na
vrátil; i. ten, jeho! uschlou ruku zhojil (Luk. 6, 6. n.) [Pán], i všickni 
jich! neduhy w.draviJ, nezměnili ty údy, která z života mateřského 
na svět přinesli, ale tyté! uzdravené opět obdr.želi. 

6. Nebot všetrorčf Slovo Božf, které i z počátku člověka zpO.· . 
sobilo, naleznouc s tvor svflj zlobou kleslý, napravilo jej ve skrz~; 
i dle jednoho každé h o o u d u, jak se na jeho stvoru nalezá, i c e-
1 é ho uzdravilo a opět napravilo člověka, dokonalého Ri jej pfipra
vujfc ke vzkřišenf. I jakou by bylo mělo pffčinu uzdravovati údy,. 
kdyby nebyly měly býti spaseny ty. které od něho byly uzdraveny? 
Nebot kdyby dočasný pouze byl ten od něho piisobený prospěch, 
nic velikého nebylo by učinilo těm, kteff od něho uzdraveni byli. 
Anebo, jak pravf, ie tělo neni schopno života, od něh o pocháze-
jfcfho, když totéž uzdravováno bylo od ně b_o? Život zajisté uzdra
vením, ~ivotem pak nesmrtelnost se p"Osobf. Kdo tedy uzdraven{ 
dává, týž i život, a kdo život, týž i nesmrtelností opatřuje stvor s,·fij. 

Hlava XIII. 
že z mrtvých vat.aneme tymii těly, která jsm za živa měli1 dolcazqje z: při
kladu těch mrtvých, j ež Kristus Pán vzkřisil; z toho pak, fe te nám nyní 

Duch BV. uděluje, dovodí, fe i schopni jsme v~čného duebovného života. 

1. Kteti tomu odporujete, t. j. svou vlastnf spásu zapfráte, 
nuže, rcete nám v j a k ý c b pak těUch vstali z mrtvých zemfe]á 
dcera pfedsta,Tenébo synagógy (Mar. 6, 22-. n.) a syn vdovy, an 
branou byl nesen v n (Luk. 7, 12. n.), a Lazar, maje v hrobě již 
čtVl'tý den (Jan ll, 30.). Zajisté že v tých!, v kterých i zemřeli. 

Nebot kdyby snad nebyli vstali v týchž těHch, pak by vůbec ani 
nebyli povstali titíž, ktefi byli umřeli. A~ak, dl [pfsmo], "pojal Pán 
mrtvého za ruku a řekl mu : Mládenče, tobě pravlm, vstaň!" i po
sadil se mrtvý, a kázal mu dáti jisti a dal ho mateři jeho 1). A La
zara "volal hlasem velikým 1 ka: Lazafe I vyjdi ven t i přišel kterýž 
byl mrtev, maje obvinuté nohy a ruce povijany". To jest obrazem 
toho člověka, který spoután byl hfíchy. A prot.ož dl Pán: "Roz
važte ho a nechejte jfti". Jako tedy ti, kteff uzdraveni byli, zho
jeni jsou na těch údech, ježto dřfve choré byly- a. ti m1tvf, jižto 
vzkřišenij ou, ve svých tělfch vstali a údové i těla jejich uzdraven( 

J) Ncdop tl1mfm se tu udi'fli, co řekl Cl.Dil Pin ptl nkřišeni dhky, 
j&koby to byl činil a mluvil [lii zklíA nf mládence. 
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a život darem přijala od Pána, jenž časnými věcmi předpodobňoval 
věčné a osvědčoval, že on jest ten, jen! stvoru svému i zdravf 
i život dáti mMe, aby též učeni jeho o z mrtvých vstán( víry na
bylo: tak i na konci, "až zavzDl trouba" (I. Kor. 16, 62.) a zavo•á 
Pán, vstanou mrtvi, jakož on sám dl (Jan 5, 28: 29.): "Přijde ho
dina, kdežto všickni mrtvf1 ktetf v hrobích jsou, uslyš( hlas Syna 
člověka a vyjdou, kteří dobré činili, ke vzkřtšení života a kteří zlé 
páchali, ke vzkff~ení soudu. 

2. PošP.t.Ui tedy a Zf.ŮÍsté neblazl jsou. kteii uěenf tak zřťjmé 
a patrné nahližeti necht~jí, ale u tikajíce světla pravdy, sami se 
jako onen tragický Oidipus 1) o zrak připravuji. A jako nezkušení 
zápasnici v pdtce s jinýuů, některé části těla [soupeřova] ucbopivše, 
ji urputně držf; ale právě tím, co držf, padají, a byt i padli, vitězi 
býti se domnivají, poněvadž nepustili uchopené části [soupeřovy], 

nad to však pro ten pád svůj jeětě výsměchu si utrží : - tak i kacíři 
chopi~e se dvou slov Pavlových~ "Tělo a krev královstvím Božfm 
vládnouti nemohou", ani smyslu apoštolova nepojali, ani významu 
tčeni toho nezkoumali; ale pouhých slov se držíce na ně um1rají, 
v~kcren spasDý i'ád Bož(, seč jsou, porážejfce. 

3. Řeknou totiž, že tak to doslovně o ~Je se rozumJ, nikoliv 
pak, jak jsme dokázali, o tělesných skutcich, uvád~jíce apoštola 
v odpor sama se sebou. Nebot dí ihned v témž listu zjevně o těle 
takto (I. Kor. 15, 53. n.): "Mus1 zajisté toto porušitelné tělo obléci 
neporuěit.elnost a to smrtelné obléci nesmrtelnost. A když toto 
smrtelné obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, která psánn jest : 
Pohlcena jest smrť u vitězstvJ. Kde jest, ó smrti! vítězství tvé? 
Kde jest, 6 smrti I osten tvůj?" To wak bude tebdúž opravdu 
řečeno, až toto smrtťlné a porušitelné tělo, jenž smrti podrobeno, 
ba i n~jakou poddaností smrti skličeno jest, k životu tane a ne-

•) Naré.ži na to, jak "Oidipus král", když po~nal, te nevěda otce zabiJ 
a s matkou ~ krvoprznkJm m&nželstvu tll i dítky z ni zplodilt hrtlzou a i&lcm 
Ji aám očl vyrval, co! Sofoklea poslem na konci té truchlohry takto JU:1 ~ 

"Ont vezma ptesky s roucha Hi :r:Ja&oskvělé, 
Kterči je pfnaly, též J ouc ozdobou, 
A vdlfuu přímo hroty jich v oči bodal, 
fllasrm olá, l e nebe mu patřit teny, 
Ni .dob, je~ utrpěl a 1\m spáchal nevol, 
Nýbrl Te tmách že oiStatek st vf žití, 
By n plltřil své ěiny zlé a neblahé". 

Z toho vidno, fe n. OUiové tteni spisovnteld pohanských nezavrhovali, njbr.i 
i sa.r:ni piloě je čítali i jioým jako plípravu k čteni v. pťe m radili. Viz o tom 
teč sv. BasiJia v Blah()V. r. 18~6. ll. str. 24. 
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porušitelnost a nesmrtelnost obleče. Nebot tebdáž skuteěně pře
mo!ena bude smrt, až tělo, jt po(lrobené, z poddanosti jejt vyvázne. 
A opět k Filippenským di (3, 20.): "Ale naěe obcováni v nebe-

ícb jest, odkud i Spasitele očekáváme, Pána Ježiěe, který proměni 
tělo poníženi našeho, aby připodobněno bylo UIJu jasnosti jebo, 
jakož i miiže dle pdsobenf moci své". Nuže, které jest to tělo · 
ponítc!nt našeho, které proměn! Pán, aby podobno bylo tělu slávy 
jeho? Patrně toto tělo masité, které! i poníženo bývá, pohřbeno jsouc 
v zemi. Proměna pak jeho 2~ smrtelného a porušitelného v nesmrtelné a 
neporušítelné neděje se mod vlastni jeho podstaty, nýbrž pfasobenfm 
Páně , an s to jest, aby smrtelnému oblékl nesmrtelnost, porušitelnému 
neporuěitelnost. Protož i di v druhém listu ke Korintanfam (6, 4. 6.): 
~Aby pohlceno bylo od života, co mrtelné jest Ten pak, kdo nás k tomu 
zpusobuje, Bdb jest, kterýž dal nám i závdavek Ducha 11

, zřejmě tak 
o těle pravě; neboť ani duše nent smrtelná, ani Duch. Pohlceno pak 
bude, co smrt e ln é jest, od života, až ani tNo nebude m1tvé, ale 
živo a neporušeno po trvá, velebfc Boha, jenž i k tomu uzpú obil nás. 
Abychom tedy k tomu dospěli, dobře pmví l{orinf.andm {1. 6, 20.): 
"Oslavujtež Boha v tělích vých! 11 BOb je t pdsobitel neporušitelnosti. 

4. Že pak to nijak nepravf o nějakém jiném těle, ale o tčle 
tomto masitém, zi·cjmč a be2pochybně a bez podobenství vece Ko
rinťanům (II. 4, 10. 11.): "Vždycky mrtvení Ježl)(ovo na těle svém 
nosíce, aby život Ježíše Krista na těle na~ zjeven hyl. Nebot 
my, kteří živi jsme, vJdycky na smrt vydáváni býváme pro Ježiěe, 
aby i život Ježi-;ťlv zjeven byl na smrtelném těle našem". A že 

uch objfmá tělo, v témf listě pravf (3, 3.): 71Jste list Kristův, 
2hotovený od nás, napsaný nikoliv černidlem, ale Duchem Boha 
živého, nikoliv na deskách krunennýcb, ale na tělesných deskách 
srdce". J ou-li tedy ny nf srdce tělesná schopna Ducha, ký div, 
jestliže na v z k ř i š e ní přijmou život, jejž dává Duch? A o tom 
vzktUení pravi apoštol v listě k l<'ilippenským (3, 10. 11.): "Pti
podobněn jsa mnrti jeho, zdali bych nějakým způsobem přišel ke 
vzkřfšenf z mrtvých". O jakém pak jiném smrtelném těle roz
uměti lze, že by v něm život f:le objevil, leě o této podstatě, která 
i smrti podléhá, pro vyznaní Boha? Jakož i sám tekl (1. Kor. 
ll>, 32,. 13. n.): "Jestliže jsem podle člověka s ěelmami bojoval 
v Efesu 1), co mi to pTos~je, nevstanou· li mrtvi? Nebot nevsta-

J> To někteff 7-Q přthladem sv. Tomáěe Aq. rozumlljf o rozbroji zpdso
beněm od zlatnfk.a Demet.ria v Efeso (Sk. apoAl 19, 28. n.), jin1 pak Ja 

Qri eoem (J. I. de prindpii ) se domnfvajf, te sv. 1tal"el byl v Efi su za vladaře 
jistého Hiťrouyma předhozen v zipasiěti lvu a pak jiným zvifatdm, kterli ňak ae-

• 
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nou-li mrtvi, ani Kristus z mrtvých nevstal; nevstal-li pak Kristus, 
maméf jest kázant naše, marnút i víra vaše ; a byli bychom shle
dáni i křivl svědkové Božf~ poněvadž osvědčujeme, že vzkfisil Ježfše, 
jehož by nebyl vzkřfsil. Neboe nevstanou-li mrt\•f, ani Kristus 
ne tal; nevstal·li pak Kristus, marná jestit vira vMc, nebot jeětě 
jste v hřlěfch svých. Tedyt zahynuli i ti, kteft zesnuli v Kristu. 
Jestliže pouze v tomto životě v Kristu naději máme, bfdnějšf jsme 
nade všecky lidi. Nynf však Kristus z mrt,·ých vstal, prvotiny 
těch, kteří zesnuli; ne bot že skrze člověka smrt, i skr.ze člověka 
vzkíi~ent z mrtvých". 

6. V tom tedy ve wem budou nuceni, jak jsme řek1i bud 
tvrditi, že apoětol něco jiného mínil sám sobě na. odpor, ohledem 
to ll o, že "tělo a krev nemohou královstvím Božim vládnouti" ; anebo 
opět zlomyslné a zkrouceně výklady všech slov jeho vymýšleti, aby 
smysl jeho slov změnili a převrátili. Nebot což mohou rozwnného 
říci, chtějíce jinak vysvětliti výrok jeho (t. v. 53.): "Musí zajis 
to, oo po~itelné jest, obléci neporušitelnosť, a co smrtelné jest, 
obléci nesmrtelnost", a (ll. Kor. 4, ll.): "Aby život Jet.íšiiv 
zjeven byl na smrtelném těle našem?" a. tak ve všem jiném, čhnž 
apoštol patrně a. jasně vzki'fšeo1 a neporušitelnosf těla hlásá ! 
Budou tedy nuceni ~chto tolik v)Toků · patně vykládati, nechtě

j Iee j e d n o m u dobře rozuměti. 

Hlava XIV. 
Kdyby tělo na§e nebylo schopno spásy, nebylo by ~lovo Božf pod tatu j ho 

na se piijalo. a tak bychom ani vykoupeni nebyli. 

1. Poněvadž .pak apo~tol nefekl o sam6 podstatě těla a kn"e~ 
žeby nevládla královstvím Božfm, proto! i týž apoštol u Pána Je
.žl!e Krista "šnde užil jmena těla a krve; a to jednak aby osvěd
čil, že jest ělověk (vidyt ám se e nazýval syn m ěl0\1čka), jinak 

krot k nohAm j ho položila nic mu ncškodice. Ncž při onom r(lzbroji sv. ra,lu 
bezprostř dně žádné ncbezpně1 nchl'Ozilo, & o tomto z'pa u Skutky ap "t. ni 
nevypravuji. Poněvadž pa slova. ~l'IP\OIJ.«"tttY i obrazně se ufťvalo o úpasn 
s urputnými od pOrci (sr vn. list sv. Jgn. k ftím. 5.), a sv. Pavel v ll. Kor. 1, 28. n. 
o zá.pa n s dravou zvěří ničclao ncklado, ač rozličná utr.rcní svá. tam vyčl : 
& obzviMtě poně ad! Pavel Hm kS•m jsa bča.ncm dle práva. th kóho k takovému 
z6.p&~u ani odsouzen býti nemobl: s1ušf zápas wn rozuměli obrazně a Llolli'•e 
jej k oukladllm tidovských odpňrc6 potahovati lze. 
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aby spasení těla našeho potvrilil. Nebot kdyby nemělo tělo spaseno 
býti, nebylo by Slovo Boží tělem se stalo; a kdyby neměla se krev 
spravedlivých žádati, nebyl by měl Pán krve. Ale poněvad! od 
počát.ku krev ltlas má, proto Bt\b řekl Kainovi, když byl bratra 
svého zavraždil (1. Mojž. 4, 10.) : "Hlas krve bratra tvého volá ke 
mně" . . A poněvadž se mělo žádati krve jejich, proto řekl k Noe-. 
movi a rodině jeho (t. 9, 5.): ,.Krve va~ich d~f já zajisté požádám 
z rukou vše h zvířat". A opět (t. v. 6.): ,. Kdo by prolil krev 
lidskou, za to budiž krev jeho vylita". Nápodobně pak i Pán řekl 
těm, kteii měli vyliti krev jeho (Luk. llt 50. a Mat. 23, 35.): 
,.Pohledávána bude ~ka krev spravedlivá, která se vylévá na 
zemi, od krve Abele spravedHvého, až clo krve Zachariáše, syna 
Baracl1iáševa, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem ; věru! 

prav1m vám, že přijdou všecky tyto věci na pokolení toto". Tím 
poukazuje, že \rylitt krve všech spravedlivých od počátku, i prorokd 
,. něm bude zahrnuto, a že j(m krev jejich pohledávati se bude. 
Avšak nepohledávalo by se toho , kdyby nemělo spaseni dojíti; 
aniž pak by to Pán sám v sebe byl zahrnul, kdy by nebyl i sám 
se stal tělem a krví, podle prvního stvoru, ke spaseni sám v sobě 
priváděje na konci to, co bylo na počátku v Adamovi zahynulo. 

2. Kdyby však dle jiného spasného řádu Pán se byl vtěJil 

a tělo své z jiné podstaty byl \'znl, nebyl by v sobě shrnul pra· 
vého člověka; a mimo to by ani tělem slouti nemobl. Tělo totiž 
pochází z původního výtvaru z hUny. Jestliže pak ?. jiné podstaty 
mfti měl látku [k tělu svému], tut by též Otec z prvopočátku z jiné 
podstaty smfšení své 1) byl zpfJsobil. Nyní vbk Nm byl ělověk, 

jen! zahynul, tlm se stalo i spasitelné Slovo, samo ~ebou i spojeni 
se s nim i vynález spaseni jeho pdsobic. Ale co bylo zahynulo, 
to mělo tělo a krev. Nebof vezma bllny zemské Hospodin, vy
tvořil člověka, a pro toho všecken spasný rád přfští Páně. Mělt 
tedy též on ~Jo a krev, a neshrnul v sobě žádný jiný stvor, Jeě 

ten Otcdv p~vodnf, vybledáv8je, co bylo zaiJ)'llUlo. A proto též 
apoštol vece v listu ke Kološským (1, 21. 22.)! "1 vy, když jste 
byli někdy odcizeni a nepřátelé smyslu jeho v skutcich zlých, nyní 
již m1feni jste lidským tělem jeho, skrze smrt jeho, aby vás po
st-avil svaté a čisté i bezúhonn · před obličejem" . "Smfřeni11 , vece, 
"lidským tělem j ho", poněvadž spmvedlivé tJlo smftilo to tělo, 
které ve hfícbu drženo bylo, a v Jlřútelství je uvedlo s Bohem. 

1) " vé" nebo ,.jeho" podle toho, jak ,.consp nionem t'jua" si vyloilme, 
nebot "q}us" nq}ednou ae klad mlsto : uus · ,.smfAenim" pak rozuxm ae litka, 
takřka sto, z něho! prvnf i~lověk utvořen byl. 
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• 
S. Pravi-li tedy někdo, že tolikož j in é jest tě 1 o P á ně 

nežli tě I o na ě e , jelikož ono nezhteěilo, aniž jest nalezena lest 
v duAi jeho, ale my hHsnlci jsme, pravdn má. Jinou-li v§a.k tělu 

Páně přisuzuje podstat u, již mu neostojf nauka o smffenf. Nebof 
smfřeno bývá to, co bylo prvé v nepřátelstvf. Jestliže vAak z jiné 
podstaty Pán tělo své vzaJ, již nesmířil s Bohem to, co pfestou
penfm stalo e nepřátelským. Ale nynl však Pán spojiv člověka 
se sebou, sm1řil jej s Bohem Otcem, smífiv nás obě lidským tělem 
svým a krvl svou vykoupiv nás, jakož di apoštol k Efesčandm 
(1, 7.): "V němž to máme vykoupeni krvi jeho, odpuštěni hřichdv". 
A zase týmž praví (2, 13.): "Vy, ktefi iste někdy byli daleko, 
nyuť jste blízko skrv.e ktev Kristovu". A opět (t. v. 14. 16.) : 
"Nepřátelstvi skrze tělo své, zákon přikazův ustanoveními zrušiv". 
A v _každém listě zjevně dosvědčuje apoštol, že tělem Pána našeho 
a krvi jeho spaseni jsme 1). 

4. Jestliže tedy právě tělo a krev• jest to, čún se nám život 
působit nenf vlastně o těle a krvi fečeno, ieby královstvim Božím 
vládnouti namohly, nýbrž o prvé řečených tělesných skutcich1 ježto 
člověka k hř1chu sváděj( a. tak o život ho pfipravujf. A protož 
dí v listě svém k Řúnanum (6, 12. 13.) : "Nepanujž tedy hficb 
ve smrtelnóm těle va!em, abyste ho posloucba1i ; aniž také vydá
vejte údd svých břichu za nástroj nepravosti; ale oddávejte e 
Bohu jakožto z mrtvých oiivše, a údy své za nástroje spravedl
nosti Boží". Kterýmiž tedy údy sloužili jsme břfcbu a ovoce při
náAeli smrti, týmiž údy, chce) abychom sloužili spravedlnosti, abychom 
ovoce pfinášE'li životu (t. v. 21. 22. a 7, ó. 6.). Nuže pamětliv 
jsa, mfij nejmilejši ! ie tělem Pána nMeho vykoupen i. i a krvi 
jeho vyplacen, a "drže se hlavy, s kterouž veAkero tělo" clrkve 
"spojeno j ouc se vzmáhá" (Kol. 2, 19.), t. j. tělesného přfšti 
Syna Božiho, a Boha vyznávaje a člověčenstv( jeho nezvratně ~a
stávaje, použivaje k tomu i důkazů těchto z pf sem, tak smulně 
vyvrátil§, jako jsme ukázali, věecka později vymyšlená kad ká učení. 

J) Nclte Jrde oepodotknouti, jak Bnažně netoliko v t éto hlavě, ale i na 
mnohých jiujch mí.Btech sv. Otec dťunyslně a dl'ltklivě se rozepisuje o n~jsv. 
tajemsh'{ vykoupeni našeho \unučením a smrtí Kristovou; z čeboi i uznati nutilo 
jednak vel m udrou péči sv. církve, ana to nE>jsv. U\jemstd za zAidad 1n·ého 
učcof, pam~ku jebo za stt'ed své l1ohoalužby a rozjtn.ánf jeho za nojmocn jillék 
proti lěelikému břichu i za povzbUtcní ke v Jiké etc sti po atnje; al jinak 
i poAetllou rouhavoac a nev&osC kacířů k tomuto pievelcbnému ~emstvf. 

• 
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Hlava XV. 
Dokatuje budoucí z m.rtvý~b vddišeoí z prorokCl Isa!ááe a Ezechiele, i ie tji 

Bůh nis v2khsf, který nás stvořil. 

1. Že pak ten, který z prvopočátku čloyěka stvořil, zasllbil 
mu druhé zrození se, až se v zemi r?zpadne, i to pra.vf IsaiáA 
takto (~6, 19.): 71 Vzkřf eni budou mrtvf a vstanou pohřbenf v hrobích 
a radovati se budou ~ kteři jsou v zemi. Nebot rosa od tebe 
přicházejici uzdraveni jest jim' . A opět (66, 13. 14.): "Já vás 
vzbudtm a do Jerusaléma svoláni budete 8 uzříte a radovati se 
bude srdce vaše, 8 kosti ''aše jako bylina vzejdou a poznána bude 
rulra Hospodinova od ctitelův jeho". Ez chiel pak takto (37, 1. n.): 
"I tala se nade mnou ruka Hospodinova, a vyvedl mne v duchu 
Hospodin a postavil mne uprostřed pole, a to bylo plno kosU; 
a obvúděl mne nad nimi kolkolem, a hle ! mnoho jich bylo na 
povrchu pole suchých vebni. A řekl mi : Synu člověka, oživou-li 
kosti t.yto? I řekl jsem : Pane, ty viš, an jsi je učiniL I řekl 

ke mn : Prorokuj nad těmito kostmi a řekneS jim: Kosti suché~ 
po~:~lyšte slo,·o Hospodinovo! Toto praví Hospodin kostem těmto: 

IDe! já přivedu na vás ducha života, a dám vám svazy a obložím 
vás masem a potáhnu koží a dám ducha svého do vás, a oživete 
a poznáte, že já. jsem Hospodin. I prorokoval jsem, jakož mi při· 
kázal Hospodin. I stalo se, když jsem prorokova!, aj I zemětfeseni, 
a připojila se jedna každá kost k spojeni svému; i viděl jsem, aj 
hle! llovstaly na nich svaZ)' a maso, a potáhly se kožf svrchu, 
a ducha nebylo v nich. I řeU mi: Prorokuj k duchu, synu člo
věka, a rci duchu, Toto pmv-í Hospodin: Ode čtyř větrd přijd, 
a dechni v tyto mrtvé, at (]živou. I prorokoval jsem , jak mi 
byl přikázal Ho podin, a vstoupil v ně duch, a ožili a stáli na 
nohou svých shromážděuí Yeliké ,.eJmi ". A opět di tentýž (t. v. 12. n.): 
"'I'oto prnvf Hospodin: Aj I já otevru hroby vaše a vyvedu vás 
z hrobd va&cb a u\•edu v zenů Isra lskou a poznáte, že já jsem 
Hospodin, až otevru broby veše ~ abych uvedl z hrobl'l lid sv~; 
a dám duclta svého v vás a oživete, a postavim vás v zemi va§i 
a poznáte, že já jsem Ho~podin. . Řekl jsem a učinlm, pravf Ho
Sl)Odin". Když tedy Světotwrce [Déwiúrg] 1) i ted oživuje zemřelá 

1) ·r. j. Bllb atarozá.konuf Židl v, 'který .Proroky nadclmul a kter~ho Ono· 
&tikové za jioého poldállali, než B~ha ú.kona noYého. 
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těla naše, jakož viděti jest, a zaslibuje jimt ~e je vzkfisf a Vj;budí 
z hro bA a krypt i neporušitelnost jim dá; neboť di (Is. 65, 22.): 
"Dle stromu života budou dnové jejich" : tún dokazuje , že ten 
sám Bdb jest, který tak čini, i že ten jest dobrým Otcem, který 
laskavě daruje života těm, jižto sami ze sebe nemaji života. 

2. A proto co nejpatrněji ukázal Pán sebe i Otce učenfidim 
svým, aby totiž nevyhledávali jiného Boha, mimo toho, který stvoiil 
člověka a dech života mu daroval, anit k té pošetilosti zabloudili, 
aby nad Sv~totviirce jiného Otce ·i smýšleli A proto všecky 
ostatní, kteřf pro své přestupky upadli v neduhy, uzdravoval 
slovem afekl jim (Jan 6, 14.): "Ajf zdráv učiněn jsi; již nerod 
hřešiti, aby se ti nic boriiho nestalo", znamenaje, že pro hřích 

• ne poslušnosti nastaly aeduhy lidem; ale slepci od narozeni nena
vrátil zrak pouhým slovem, ale činem, nikoliv marn a nahodile 
tak jednaje, ale aby osvědčil tu ruku Boží, která z počátku stvořila 
člověka. A protož i učenlkdm tázajícím se ho, z jaké I)fíčiny by 
se byl slepým narodí~ zdali svou či t-odiči\ vinou, odpovídá (t. 9, 3.): 
"Ani ten nezhfeěil ani rodiče jelto ; ale aby byli zjeveni skutkové 
Boži na něm". Skutek pak Boží jest stvoření člo,·ěka. Nebot 
to skutkem učinil, jakož písmo dí (1. :Mojž. 2, 3.): n Vzal pak 
Hospodin hlfnu ze v.emě a zpdsobil člověka". Pročež i Pán plinnl 
na zemi a učinil bláto a pomazal jfm oči, ukazuje, jak se davné 
stvořen( stalo, i ruku Boží, kterouž člověk zpd oben jest z hlíny, 
zjevuje těm , kteří mohli porozuměti. N ebot co bylo Slovo tvlliti 
opominulo způsobiti v ž i v o tě ma t e f s k é m , tot dokonalo ve
fej něy aby tak skutkové Boží zjeveni byli na něm, a my abychom 
nehledali žádné jiné ruky, kterou by byl uzpůsoben člověk, aniž 
pak jiného Otce, vědouce, ~e tatáž ruka Boží, která nás z po~ 

· čátku stvořila, i nás též v životě mateřském tvoří, za poslednich 
&sll nás ztracené hledala, a zfskavěi svou ztracenou ovci, na ra
mena ji pojaJa a s plesánlm k stádu života ji navrátila. 

3. Ale že nás v tivotě mateřsk~m Boží Slovo tvoří, to praví 
Jeremiášo,·i (1, 5.): "Prvé nežli jsem tě způsobil v životě, znal 
jse-m tě; a prvé nežli jsi vyšel z JOna matefina, vosvětil jsem t~, 
a prorokem mezi národy ustanovil j. em tě". A Pavel nápodobně 
pravf (Gal. 1, 15. 16.): "Když pak se Ubilo tomu, který mne od· 
loučil z života matčina, abych jej hlásal mezi národy". Když tedy 
v ~ivotě mattině od Slova zpOsoooni býváme, tak tedy totéž Slovo 
zpOsobilo zrak slepci od narozeni, zjevně se ukazujic býti tím, 
který skrytě působitelem n~fm jest, poněvadž lo,·o samo lidem 
se zfejmě zjevilo, · i dávné stvořeni Adamovo vysvětlujic t i j a k 
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byl uěiněn, i k t e r o u r u k o u způsoben, na části k celku ukazujfc. 
Nebot Pán, kterýž zrnk způsobil, jest i týž, který celého člověka 
stvořil vůli Otcovu plně. A poněvadž člověk dle Adamova stvořeni 
způsobený v přestoupení poklesna, koupele nového zrozeni po~ 
třebf m~1 , proto tekl (Pán k slepci , když byl bláto na jeho oči 
natřel (Jan 9, 7.): ~tJ di k [1·ybníku] Siloa a umyj se!:~ a takto 
jemu i útvar [zraku] navrátil i obrod skrze umyti 1

). A proto 
když se byl umyl, navrátil se vida, aby člověk i svého stvořitele 
poznal i spatřil, kdo mu život daroval. 

4. Klamou se tedy i Valentfnci, ani praví, že člověk neni 
z této země utvořen, nýbrž z nějaké tekuté a plynné hmoty. Nebot 
z jaké .země Pán mu zpiisobil oči, z takové patrně i z počátku způ
soben jest člověk. Nebot nebylo by dňsledně, aby z jiné podRtaty byly 
utvořeny oči a z jiné ostatní tělo, jakožby nebylo diisledné, aby 
jiný tvořil tělo a jiný oči; nýbrž tentýž, který sám z poěátku 
zp"fi obil Adama, a s kterýmž i rozmlouval Otec i·ka (L Mojž. 1, 26.): 
" čiňme ·lověka podle obrazu a podobenství svého", ten v po
sled nich dobách sebe samého zjeviv Jidem, způsobil zrak tomu, 
který od Adama slepý byl. A protož i písmo, k budouclm věcem 
poukazujťc, vypravuje, že když se byl Adam pro svou neposlušnosf 
ukrJl, Plin přišel u večer ll) k němu a volal naň řka (t. 3, 9.): 
"Kde jsi?" To znamená, le i za posledních časO. totéž Slovo Božl 
pfiělo volat člověka, ptipominajíc mu skutky jeho, v kterých trvaje, 
ukryl se byl P:inu. Jako totiž tehdáž k Adamovi u veoor mluvil 
BOb, hledaje ho : tak v posledních dobách nsvštfvil pokolení jeho, 
týmž hlasem je vyhledávaj~ 

1) Toto pfikázan umyti slepce v prameo11 Siloa vdbec spiso-.atelé kte
stanAti a sv. Otcoyé považovali za ohraJ: sv. křtu, jmenovitě Tertullian (de 
bapt.), itehoř Nysaenský {de bapt.), Ambro! (l Ul. de sacram. c. 2.), Augustin 
{tract. 44. in Jo.), aj. Krá.sně o tom di zbo!ný bl\amík: Sedulius (Carmen pucb. 
1. IV. T. 265. n.) takto: 

"Oslnulý jsmct kmen neblahé své mlttery Evy, 
Dávnou otl zplozeni již temnotu břichu uesouce; 
Věa.k !e i BOb ráčil smrtelný \'Zit na se vjtvar, 
Scht&.nka ta člověck' ze panenské pojata krve, 
Spasným uám je prachem, sv~· ným kdy! splichne se zfitllem, 
Nám i oovazroz;eDf jasný svit patřiti dári." • 

2) Vulgata a o o{ i na.§e bible má: "po poledni", bebr. ten klade 
toliko c:: ~._ !"· ,~, při v~térku dne, <:ot L X prekládají -tO 8itAtv6v~ u tečer, 

a 'I'heodotion: i·1 't't~ 7:\IEŮ}LGn't T.:pot; x:xtci•y.);w rij~ t,!Ji~:x~ u Tětérlru, kdy i 
ochlazoval se den, maje na zřeteli klímati kon povahu krajin východnfcb. Pa
t.r o tedy, le ěte~J VnJgaty: "ad auram po•t meridfem~ tpoj(\jo pfeklad ~tu 

, 
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Hlava XVI. 
Kdyl tě1a naše ., zemi se na~jf, z toho jde, ie i z nf vzata j sou ; příštím 

Slon. objelil e v ús .zhljměji obraz Bolt 

1. A poněvadž z tétn llMI země utvořen byl Adam, proto 
praví pfsmo, ie mu řekl Bdh (t. 3, 19.): "V potu tváři ·své jfsti 
bude§ chléb svůj, až se navrátiA v zemi, .z které! vzat jsi". 
Jestliže se tedy v nějakou j in o u z e mi vracej i po smrti těla 
naše, ml\it( pak následovně i z oné svou podstatu; pakli v tuto, 
tudiž i patrno, fe i z té jich utvoření se stalo, jak to. i Pán 
zřejmě osvědčil, utvořiv z ní oči [slepci od narození]. Když se 
tedy opravdově a patrně objevila ruka BoH. kterouž vytvořen jest 
Adam i my též vytvoteni jb1D.e; & když jest jeden a tentýž Otec, 
jeho! hlas od poUtku aJ do k on~ přítomen jest stvoru svému; 
i kdy! podstata na§eho utvořeni skrze evangelium zjevně osvěd

~ena jest: již neni žádně potřeby vyhledávati jiného Otce mimo 
toho, ani! pak jiné podstaty výtvaru našeho, mimo tu od Pána 
řeěenou a dokázanou, aniž jiné ruky Boží mimo tu, která od po· 
čátku až do konce tvoři nás a přizpůsobuje k životu a pi1tomna 
jest výtvaru svému, zdokonalujte jej dle obrazu a podobenstvf 
Bo!iho. 

2. A vtak Slovo to se tehdáž ukázalo, když Slovo Boží se 
vtělilo, pfipodobnfc sebe člověku a člověka sobě, aby člověk po
doben jsa Synu [Bo.fimu], drahocenným se stal Otci. V prvnfch 
dobách se f e k 1 o sice, že tlověk učiněn jest podle obrazu Božiho, • 
ale neukázalo se; nebot neviditelné bylo jeětě Slovo, dle jehož 
obrazu ělověk byl učiněn; a proto tedy i podobenstvf toho tak 
snadno pozbyl. Ale když Slovo Božf tělem učiněno jest, tfm oboji 
toto potvrdilo, jednak ukázalo pravý obraz [Božf], samo se stanouc, 
čim byl obraz jeho, a ji11ak navrátilo a utvrdilo podobenství, při
podobnivěi tlověka neviditelnému Otci viditelným Slovem. 

3. Ale "netoliko tím, co posud feá!no jest, zjevil Pán i Otce 

hebr. 1 výkladem feckjm, Ire11ej pak le pHdrlel ae LXX. Rabfnové dokonce 
%cela urči\ě tvrdí, !e prrnf rodiče o čtm.é hodině s poledne zhfeAili a le Bfth 
ihned na ně ptilnačil, a n . OtcOTé v rodiěné o té Yěci úvahy se pouit.ějf, po
rovlláv~ce hflch Adamt'f 1 T)'koupenfm Pině. N et takov6 Yfklady a úvahy 
allegoriclté neodpo'fi~( dobim nallm o samé záldad:y ~eveuf Bol.iho 1M' ba· 
lteHdln 1 nikterak neehi~fcfm, jat dule Ykou, lltosU, nadfj1 a lúkott opo· 
jeni pohHtiti ae m6!e ' b68:ajck6 Umět poj{málli 'f1kupitelakého dfia Páně 

-
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i sebe samého, ale i samým utrpenfm svým. Nebot sejma tu nepo
slušnost člověka, které se byl z počátku na dřevě dop11stil, "fltal 
se poslu§en a! k smrti, a to smrti kfíže" (Fil. 2, 8.), zhojiv tak 
neposlu§nost spáchanou na dfevě-, svou taktéf na dfevě poslu
§nosti •). Nebyl by však při~el touto [poslušnosti] napravit oné 
neposlu§nosti, která zpáchána byla proti Stvořiteli našemu, jestliže 
j in é ho Otee zvěstoval. Ale poněvadž tim, čim jsme my neposlechli 
Otce a nevěřili jeho slovu, právě tím opět posl~oost uvedl a po
volnost ke slovu jeho, zcela patrně poukázal k té muž Bohu, 
kterého jsme v prvním Adamu urazili, nezachovavše jebo ptiká
zani, s kterým pak snúřeni jsme Adamem druhýw, poslušni jsouce 
až k smrti. Nebot nikomu jinému nebyli jsme dlužníky, ale tomu, 
jehož přikázaní jsme z počátku byli přestoupili. 

Hlava XVII. 
Bllb a Pán, Otec a Stvořitel všech T'ěcí jeden jediný jest, jenž nu v Kristu 
miloval, který! se pak osvěděil býti S)'llem a Slovem jeho, kdyf. bfíchy odponšal. 

1. Tent pak Světotviirce jest dle lásky své Otec, dle moci 
Pán, dle moudrosti stvořitel e. pft.sobitel náš, jeho! i pfikázanf 
pfestcQupiv~e, nepřáteJy jeho jsme se stali. A proto nás Pán na 
konec ěasd svým se vtělenfm v přátelství navrátil, "prostfedntkem 
jsa mezi Bohem a lidem" (I. Tim. 2, 6.), smfřiv s námi Otce, proti 
němuj jsme se prohřešili, a n&praviv neposlu.šnost naši svou po
slušnosti; nám pak zfskav epolečnost a oddanost k stvořiteli 
na!emu. PrOOe! nás i v modlitbě říkati učil (Mat. 6, 2.): "Odpusf 
nám n.aAe vioy l" poněvadž on jest Otcem našfm, jemu! my jsme 
se provinili, pfestoupivěe pfikámnf jeho. Ale kdo jest tento? Snad 
neznámý některý Otec, který !ádného nikdy pfiká.zanf nedal? Či 
jest jfm BQb v pfsmech hlásaný, proti němu! jsme se i provinili, 
přestoupí vše pfikázanf jeho ? Ale ptikázani dáno jest člověku skrze 
Slovo; nebot d1 (I. Moj!. 3, 8.): "I slyšel Adam hlas Hospodina 
Boha". Dobfe tedy Slovo jeho k člověku pravt (Mat. 9, 2.)= 

') Ton! myšlenku krieně vyjadtl\ie cfrkev n. ~fc v prefaci o sv. kfi!i : 
"Bo!e, jeol jai spásu pokolení lidského na dfeyě kfile uatanovil, abJ odkud 
amr' plvod avaj nala, odtud i iiYot poutal". - A Sedulius {eles. v. 61. 62.): 

"Pfišla lidem jeat 8IDrC veJetruduf. se atromu 1' riji, 
Smrt ,e)etrud:n' ta 86 etroiQU jest ehluena ... 
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"Odpouětějf se tobě hffchové" ; ten rotiž~ proti kterému jsme z po
Utku se provinili, odpuětěni nám dává na konci. Nebot jest.li 
jiný ten, jehož přikázani j me přestoupili , a jiný, který řekl : 
"Odpoujtěji se tobě hřfchové tvoji": neni takový ani dobrotivým, 
a.ni pravdomluvným, ani SJ>ravedlivým. Nebot jak by byl dobrotivým, 
který nedaruje ze svého? Jak spravedlivým, an by cizfho uchva
coval? A jak by opravdově byli Loám] hftchové odpuMěni, lečby 
právě tentýž, proti němuž jsme zhřeěili, odpuět nf nám dal, "skrze 
srdečné inilosrdensnf Boha našeho, v němUo nav!tfvil nás" (Luk. 
I, 78.) skrze Syna. svého. 

2. Pročež i když byl dnavce uzdravil, prav1 se (~Iat. 9, S.): 
"Vidouce lidé velebili Boha, kterýž dal tako''OU moc lidem". 
Kterého medle Boha velebili lidé vůkol stojfcf? Snad toho od 
kacíř~ v smyšleného neznámého Otce? I jak velebili toho, kterého 
pll vodně ani neznali? Patrno t dy jest, že toho Boha., kterého 
zákon a proroci hlása1i, lid Israelský velebil, kterýž i jest Otcem 
Pána na§ebo; a proto vyučoval lidi smyslně zázraky, které činil, 
aby vzdávali slávu Bohu. Kdyby v~ak byl sám od jiného Otce 
pfišel, a jiného Oke by byli velebili lidé, vidouce zázraky jeho: 
tue by byl je nevděčnými učinil k tomu Otci, který byl uzdraveni 
udělil. Ale poněvadž od toho, který j es t Bdh, byl přišel jedno
rozený Syn k spá:se lidstva, proto povzbuzoval i nevěřfci divy jím 
učiněnými, aby ~zdávali slávu Otci, i tčm, ktefť nepřijali přfštt 
Syna jeho a tu d f ž nevěřili v odpuštěni, které uděloval, farist!um 
totiž, tekl (t. v. 6.) ~ "Abyste pak věděli, že má Syn člověka moc 
odpouštěti hřJcby", a to pov~děv, přikázal dnavému člověku, aby 
vzal lože své, na kterémž ležel, a oderel do domu svého. Tímto 
svým jednánim zahanbil nevěrce a osvědčil se býti hlasem Bojfm, 
kterýmž obdržel člověk :ptikázanf, která [pak pfestoupiv, stal se 
htišn,kem ; ne bot z hfichů pošla dna. 

3. Odpouštěje tedy hfichy, jednak člověka uzdra,il, jednak 
sebe ziejmě osvťdčiJ, kdo by byl. N boť nemftžť-Ji nikdo hfichy 
odpouětěti leč jediný Bdh, Pán věak je odpouštěl a uzdravoval 
nemocné: tuť jest patrno, žet on byl Slovo Boží, které se stalo 
synem ~lověka, a že od Otc obdržel moc odpouštěti bficbň, po
něvadž jest člověk a poněvadž jest Bůh, aby jsa člověk, út.rpnost 
s nimi měl, jsa Bllh, miloval se nnd námi a odpustil nám naše 
viny, jimiž jsme se proti Stvofiteli svému Bobu provinili. Prooož 
i David předpověděl (Ž. 31, 1. 2.): "Blaženi, kterýmž odpuštěny 
jsou nepra,,osti a jicbž ukryti jsou hffchové l Blažen člověk, 

jemuž BOh břichu nepfičitá", pfedukazuje k tomu odpuštěni. které 
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přfštfm jeho nastalo a kterýmž "smazal ópis" dluhu na~ebo, "pfibiv 
jej na kffži" (Kol. 2, 14.), abychom tak dřevem dosáhli odpu.štěn1 
dny své, jako jsme se byli dřevem staH vionJky Bohu. 

4. To se mimo mnohé jiné jeětě i Eliseem prorokem zname
nitě předobrazilo. Nebot když (IV. Král. 6, 4. n.) proroci jej 
provázejfcf sekali dHvi k zbotoTenf cbyžky, a sekera s toporu se 

· sme"i do Jordanu padla, a nebylo jim lze ji nalezti, přijda Eliseu~ 
na to misto a zvěděv, eo se bylo stalo, hodil dřevo do vody. To 
když byl učinil, vyplavala ie]emá sekera, a s hladiny vodní si ji 
wali, lctefí ji byli dřfve ztratili. Tímto ěinem ulc,tzal pTorolc, f.e 
my to pevné Slovo Božf, které jsme z nepozornosti byli ztratili 
a nenalez1i, opět přijmeme řizením dřeva [kfíže]. Že pak Slovo 
Boži podobno jest sekeře, proto Jan Křtitel praví o něm (Mal 
3, 10.): "Ji! pak sekera ke kořenu stromu položena je t". A Je
remiáš podobně di (23, 29.): "Slovo Hospodinovo jako sekera 
tesajfcf skálu". Toto tedy Slovo Dám skryté objevil spasný řád dřeva, 
jakož jsme prvé pověd~li Nebot když jsme je dřevem pozbyli, dřevem 
se nám zase všem objevilo, ukazujíc na sobě vysokost i délku 
i ~irokost 1), a (jakož řekl jeden ze starších) I) božským roztažením 
rukou dvoji národ k jednomu Bobu spojujíc. Dvě ruce totiž, pro
tože i dva národy nž na končiny zemské rozptýlené; ale jedna 
hlava uprostřed, poněvadž i jeden Búb jest nade všecky a skrze 
v§ecky i ve všech nás (Efes. 4, 6.). 

Hlava XVIII. 
Viecky věci stvořeny jsou od tébo! &ha Ut<le a Slon jeho, ktera nia vykou

'Pilo, proto! mu i k vykontnf toho spasného řAdu sloužf. 

1. A takový aneb toliký spasný řád nevyvedl cizfmi, nýbrž 
svými vJastnhni tvory ; ani! pak skrze to, co z nevědomosti a od
padnuti povstalo, nýbrž skrze to, co moudrostí a moct Otce jeho 
trvá. N ebot nenl ani nespravedliv, aby po cizím bažil, ani nuzen, 
aby svým majetkem majetku svému nezpf.sobil života, svého 
tvorstva ulívaje k spaseni fJověka. Nebot nebylo by ho ani tvor
stvo sneslo, kdyb>: bylo pouze z nevědomosti a poklesku vyšlo. 

1) T. Ueky a m()()i Boha Otce & jP.ho SloYL 
I) oto alovo yzali jPDe se zlocnku teckébo. 

....... ., pft1. Dad•la, 

• 
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Že totiž samo vtělené Slovo Boží pnělo na kříži, obAťrně jsme 
do!Wali; i sami kaclfi vyznávajf Ukřižo"."aného. Jak tedy mohlo 
to, co bylo výplodem nevědomosti a poklesku, nésti toho, který 
v sobě tho\á poznáni wecb věd, a jest pravdivým a dokonalým? 
A nebo jak mohlo to tvorstvo, které jest skryto před Otcem a od 
něho daleko odloučeno, snésti jeho Slovo? Jestliže pak učiněno 
jest i od anděldv, at již neznajídch Boha nade všecko vznešeného 
anebo znajidcb, ješto Pán učil (Jan 14, ll.): "Já v Otci svém 
a Otec ve mně jest" : jak by bylo možná, aby Otce i Syna spolu 
snesla nějaká stvňra anděl li v? Jak mohlo to tvorstvo, které jest 
mimo Plérómu, obsáhnouti toho, který obsahuje veškeru PJérómu? 
Když tedy to v~ecko nemožno jest a nižádného dfikazu nemá, 
tut pouze učeni církve pravé jest, že totiž to vlastní tvorstvo, 
které má původ svdj v moci a uměnf i moudrosti Boží a jimi 
trvá, neslo je, t. j. jeho Slovo, nebot ono [tvorstvo] neviditelně 
neseno jest od Otce, ale naopak viditelně nese jeho Slovo. 

2. Nebot Otec, nesa tvorstvo spolu i Slovo své, a Slovo 
neseno jsouc od Otce, uděluje ducha v~em, jakkoliv chce Otec : 
některým však podle stvořeni stvořeného 1), jiným pak podle práva 
synovstvl toho, který jest z Boha, t. j. zrozenf z Boha. A tak se 
osvědl:wujc j e de n Bůh Otec, jenž jest nade všecko a skrze všecko 
a ve věem. Nade wecko zajisté Otec, a ten jest hlavou Krista; skrze 
vAecko pak Slovo, a to jest hlavou církve; ve všech nás pak Duch, 
a ten jest "vod o u ~i v o u" (Jan 7, 38. 39.), kterouž dá Pán právě 
větídm v něho a milujfcim ho a vědoucím, "~e jest jeden Otec, 
který jest nade vi§ecko, a skrze všecko a ve věech nás" (Efes. 
4, 6.). Tomu dosvědčuje i Jan, učenlk Páně, řka v evangelii takto 
(1, 1. n.): "Na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo u Boha, a Bfih 
bylo Slovo. To bylo na počátku u Boha. A wecky věci skrze ně 
učiněny jsou a bez něho nic nenl učiněno". Potom pak o tkmž 
Slovu řekl (v. 10. n.): "Na světě bylo a svět skrze ně učiněn jest, 
a svě~ ho nepoznal. Ve své přišlo a svoji ho nepřijali. Kteři pak 
koliv je přijali, dalo jim moc syny Božfmi býti, těm, jitto větf ve 
jmeno jeho". A pak vtělem se jeho znamenaje fekl (v. 14.): 
"A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi". A potom 
doložil: "A viděli jsme slávu jeho, slávu jako jednorozeného od 
Otce, plné milosti a pravdy". Patrně dokazuje wem, ktefi sly§eti 

J) Stvoieným duchem rozumJ sv. Otec dech životnít dočasný a tudíi 
stvořený; duchem ~ podle práva synontvi ducha otivujfciho, jimž se ělo'fělr 
ducbo~fm •tAd., obrod duehom;i. 



V. kn.. 18, 3. SL n(irce:ro., zachov., soudcem svita. 19, 1. Eva- Maria. 436 

chtějí, t. j. ufii majf, fe jeden jest Bň.h Otec nade všecky, a jedno . 
Slovo Božf, které jest skrze všecky, skrze které i riecky věci 

učiněny jsou; a že tento svi\t vlastně jemu nálež( a skrze ně 
učiněn jest z vůle Otcovy a nikoliv skrle anděly, aniž následkem 
odpadnu tf nebo umenšeni anebo nevědomosti; ani~ skrze nějakou 
sílu Průniky, kterouž i :Matkou nazývaj( někteřf • ani skrze někte
r~ho jiného světastrujce, jenž by Otce nebyl znal. 

3. Nebot tvfircem světa jest opravdu Slovo Bo~f; ale tfm 
jest Pán náš, který v nejposlednějších dobách člověkem učiněn 
jest, na tomto světě bydlel a neviditelně drž1 wecko, co učiněno 
jest, a u veškerém tvorstvu tkvi, jelikož jako Slovo Božl lidí 
a pořádá všecko ; a proto ve své viditelně pfišel a se vtělil a pněl 
na dřevě, aby wef.ko v sebe zahrnul. "A svoji vlastni", t. j. lidé, 
,.nepřijali ho", jakož totéž i Mojžiš ukázal lidu tka (V. 28, 66.): 
"ll bude život tvůj jako zav~ený pfed očima tvýma, a neuvěřfš 
životu sv 'mu". Kdo ho tedy nepřijali, neobdrželi života. "Ale 
kwflžkoliv bo přijali, těm dal moc syny Božími býti". Neboť on 
má moc od Otce nade wim, poněvad! jest Slovo Božf i pravý 
člověk; v neviditelném má úblstenstvf dachovně a rozmyslem 
zákon dává, aby věecko ve svém řádu trvalo; nad viditelným 
a lidským vládne zjevně a na věecky uvádi dle zasloužení spravedlivý 
soud, jako! i David zřejmě osvědčuje fka (Ž. 49, 3.): ~h náš 
zjevně pfijde a nebude mlčeti". A pak též ukazuje, jaký od něho 
uveden bude soud fka (t. v. 3. 4.): "Oheň páliti bude před nim, 
a vůkol něho bouře hrozná; zavolá nebe s hiiry i zemi, aby soudil 
lid svdj". 

Hlava XIX. 
8 neposlulnou a bHánou Evou poromává blahoslavenou Pannu blarii; dolautůe, 

ie bludaři neznají spasného řádu Botibo. 

1. Že tedy Pán zřejmě do svého vlastn1ho pfijfti měl, a jej 
vlastni jeho tvorstvo nésti mělo, které od něho samého neseno jest; 
a že měl napraveni učiniti té neposluAnosti, která se na dřevě stala, 

•svou též na dřevě posluěnosti; a že se mělo zrufiiti ono svedeni, 
kterým! k zlému svedena jest Eva, panna již muži mt á : o tom 
v pravdě od anděla to dobré poselstvi obdržela muži již zasnou· 
bená Panna Maria. Nebot jakož onano řeči anděla svedena jest. 

28* 
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aby se vzdálila Boha přestoupfc slova jeho: tak i tato tečf anděla 
zvěstováni obdržela, je má nésti Boha, posluěna jsouc slo\'a jeho. 
A jak onano nfposlecbla Boha, tak dostala tato tu radu, aby po· 
s1echla Boha, aby tak panně Evě Panna ~faria stala se orodo
vnici 1). A jako spoután() bylo k smrti lidské pokolení skrze pannu, 
spaseno jest skrze Pannu, ana. se rovnou vahou napravila panenská 
ne;>oslušnosť panenskou poslu~nostf. Potom zajisté i 'hffcb prvo
člověka potrestáním prvorozence napraven( dosta1, i chytrost ha
dova prostotou holubičinou přemo.žena jest; osidla pak .zrušena, 
jimi! jsme spoutáni byli k smrti. 

2. Neumělci jsou všickni kacíři, a jednak nepO\'Ufce ňzeni 
Božf, jednak neznajíce spasný řád jeho ohledem na člověka, 
jelikož slepi jsou pro pravdu, sami své spáse odporují: jedni uvá· 
d~jfce mimo Světotvůrce ještě jiného Otce; jinf tvrdke, že od 
někteiJ~Ch a n d ě 1 fl v svět ten zpdsoben jest, jeho pak podsW.S 
prý dle jedněch daleko jsouc vzdálena od jejich domnělého Otce, 
sama od sebe JlOvstala a vykvetla, dle jiných pak [ten svět] v tom 
oboru, v kterém se Otec nacházf, z nedostatku R nevědomosti svou 
podstatu vzal Jirú pak zjevným pffchodem Páně povrhuji, nevěřfce 
v jeho se rtěleni 9) ; opět jiní neuznávajice omilostněni Panny tvrdí, 
že [Kristus] od Josefa zplozen jest 3) ; a něktefi pravf, fe ani d u š e 
ani tělo nemů2e pojati života věčného, nýbd toliko vnitřn.f člověk. 
Ale ten prý jest dle jich domyslu pouze jejich rozum, kterýž, jak oni 
soudí, jediný k dokonalosti postoupí. Jinf zase duM k spasen( při
pustivše, prav1, ie tělo jejich nemá účastenství spásy od Boha, jak 
jsme v prvnf knize provedli. v které jsme té.ž jejich učenf vyložili 
i pak nedOslednost a nedostatečnost jeho v druhé [knize] ukúali . . 

I) To j est polu jedno z nejd.Avn~!fch a nfjdtiležitěj§ich osvědčení vfry 
drkve katollck~, že bL Panna Maria jeet orodovnid pokoJem Evilla u Boha 
a le tedy aluino a potrcbno i prospěino jest nám, abychom ji i:& pomoc: a piC
mluvu vzývall Ostatn~ znamenej, le podobně ji! sv. Justin M. porovnivá. 
Marii a Evou řka (Dial. 100.): "[Kri!Ws] skrze pannu ae vtělil, aby ktt-roal 
eestou neposluěnosf hadem zp sobenA počátek nala, tou! cestou vzala i konec. 
N ebot Ev a, jsouc panna a neyorušena, slova hadova uposlec:hti, nepos1uěno~ 
a smrC porodila; ale .Ma ri &. Panna věrné pozdravem pfijadi, Jrdyi ji blaho· 
věetn anděl Gabriel, .•. • odpo děla ~ S&aniž mi se podle slova tvěbo !" Srovn. 
i m. 22, 4. 

11) Dokété. 
') Ebiónité. 
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Hlava XX. 
U vfre poslouchati sluší duchomí paetýře, jimž od apoAtoldv svěřena jest 
~priva cirkve; kacfřfl pak se múme varovati, aniž pak smime všetečně o tajem· 

stvích víry rozumovati. 

1. Nebot ti všickni mnohem pozděj§l jsou, nežli oni bisku
pové, kterýmž apoštolé svěřili clrkve , a to jsme v knize třet1 se 
vši bedlivosti provedli. l{eéent tedy kaclři jsouce slepí pro pravdu, 
nuceni jsou brzo tou, brzo tou cestou bloudice se bráti1 a proto! 
neshodně a nedůsledně rozcházejí se stopy jich učení. .Ale stezka 
těch, kteří se cirkve drží, objimá celý svět, pon~vadž má pevné 
podání od apoštoldv a ukazuje nám jednu a touž viru wech 1 

), je
likož wickni jednoho a téhož Otc.e uznávají a v jeden a týž spasný 
řád vtěleni se Syna Božího věř( a o jednom pouze a témž obda
rováni Ducha vědí a. jedněch a týchž přikázani zachovávajf, jedním 
a týmž řádem zprávy c1rkevn1 se zpravuj( a téhož pfí~tí Páně oče
kávajf i jedné a též spásy celého člověka, t. j. i duše i těla se na
ději ll). A učeni clrkve pravé jest a pevné, ana jednu a touž cestu 
k spaseni na celém světě ukazujE. Neb~t jl svěřeno jest světlo Božf 
a protož "moudrost" Boži, kterouž k spaseni vede v~kero člově .. 
čenstvo, "káže se vně a na ulicích důvěrně · počíná a s výšin zdi 
se hlásá, i v branách města statně mJuv1" (Ptfsl 1, 20. 21.). V~udy 
zajisté církev hlásá pravdu; ta jest sedmiramenným svícnem, an nese 
větlo Kristovo a). 

2. Kdo tedy opou!tějf učeni clrkve, svaté presbytery z nevě
domosti obviňují, nepovHlce, oč lepši jest zbožný neumělec nad 

1) Krúně o též věci di av. Hilarius (lib. Vll. de TriniL): "Rozbroje 
kacifdy jsou mfrem cfrkve; nt.boC čím rice oni &obě odporuji, Um více viru 
církve dotvrzuji". 

2) Z t()ho a co dále praví, lze dvojlho ee dosouditi: 1. že vAiclmi, kteH 
se věrně clrkve sv. až do smrti drti; a pHkázani jejl plluě .zaclwvávaji i sv. 
spasiteloých prostfedkd svědomitě nžívJ\jf, konečně jistě spaseni budou ; a 2. !e 
clrkev sv. vždy byla llhromá!děnim v i dit el n ý m dech po c~lém světě těřícfcb 
jako svfoe postatená. na svícnu, jako město vysta n na hoře. 

') Nar!l.ž1 se na takový srlcen v chrámě Jerusalémském dle ll. Moji. 
2ó., snad i nA sedmero nlcnd ve Zj . 1. 13. - Onen pak svicen sv. Otcové 
vdhec obrazem pol'a!ovali pravdivé o u~ enf a víry clrkve, jejíž světlo celý svět 
ozařuje. - Ostatně sricny či lampy o 'ffce ramenech nebyly nic neobyč('jného 
' starém Yělru. Tak praTt básnik ňmaký Martial ( pigr. lib. XIV. 41.): 

"Aě svfthn plameny přemnohými 'e sfni hodovnf, 
Vic &č lamp m1vim, jedna lucerna alovu". 
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rouhavého a nestoudného mudráka (takými jsou ltiekni kaeifi), a 
kdolkoli se domnivajt. !e něco nad pravdu vynalezti mohou, ná
sledujfce těch feěenýeh, rdzných a mnohotvárných nauk, a tak ne
jistou cestou se berouce, nemaj( jednoho a téhož pojmu o jedněch 
8 týchž věcech. jako slepci slepými vfidci semo tamo vedeni: ti 
spravedlivě upadnou v ukrytou jámu nevědomosti, vždy hledajice 
8 nikdy žádné pravdy nenalezajfce. Varovati se tedy máme jich 
uěenl a bedlivě k tomu hleděti, abychom se jimi nikde! nedali mý
liti, utéci pak se máme v cfrkev, abychom v jejím ltmě chováni a 
p1smy Páně živeni byli. Ckkev totiž jest jako ráj založena na tomto 
světě. "Se všelikého" tedy "stromu" ráje ovoce "jisti budete" 
(Mojž. 2t 16.), di Duch Bo!f, t. j. ka!débo písma Páně poditi 
smíte 1), ale nádhernou mysU nepoživejte a celé kacířské změf.c. 

nosti ani se netlroětA!. Nebot oni ehlubi se, že on i mají vědění 
dobrého i zlého, a nad Boha, Tvůrce s~ého, ''Ynááejf bezbožné mysU 
své; smýělejl tedy nad cíl mysli (lidské]. Proěež i apoštol varuje 
řka (Řim. 12, 3.): "Abyste nemyslili vice, nežli sluší mysliti, ale 
abyste myslili k stlidmos.ti"; abychom okusivše jejich vědy, ana 
Bi vice mysU nežli sluší, nebyli vyvrženi z ráje života, v nějž Pán 
uvede ty, kteří poslušni jsou přlkazu jeho, an "pojal v sobě všecky 
věci, které jsou na nebi i na zemi"; ale oo na nebi jest, jsou věci 
duchovné; co však na zemi, jest řád Boži k spáse člověka určený. 
A toto pojal tedy v sobě, spojiv v jedno člověka s Duchem a Ducha 
uveda v člověka, sám jsa hlavou Ducha ll) a nsta.nově, aby Duch 
byl hlavou člověka; nebot krze něho viděli jsme a slyšeli j me 
i mluviDle. 

1) SvětJt a l*tmt to ddku, le hrubé a lživé obviilovAof jest proti ch·kvi 
sv., jakoby čtení sv. 1-ísem byla ze.kázala a zllkazova.le.. Od pnnicb dob cirkve 
bylo "fal( sv. písem dovoleno a pilně konáno i od laikflv; ale vldy bylo od
kazováno k vyavětlem jich drkvf. Tťm i svatosti tě h aplsflv bylo š řeno 
i věnci od mylllého rozum~ní jich varov,ni. ZdaZli pak se tak děje taždo
roěnfm ro.zhazovánún tilicflv a tisícflv exemplt\Hl té sv. knihy často v špatofcb, 
pfdpatnýcb pfekle.dech a men národy, ani písmene neznaj(cí? Mflže..li pak 
'fěti( poietilosti a hrub§ího 2.11euctěm sv. písma býti na.d toto jednáni biblář· 
ekýc.h společností? A to jest potom to oslavované vy&a!eni sv. písma na. světlo, 
kdyi prf od ctrkve katolické pod lavicl povrleuo leželo! 

') Kristus Pó.n 1 jakozto éloYěk jest hla on, od níž Duch s • k Yěfícfm 
vychizi. 
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Hlava XXI. 
Kristus jsa hlavou vieeh, od Otce na tento ~:~vět poslán jest a vtělil ae, aby 

zasUbeni '1Plni1, d'Abla ptemobl a nAs a Otcem Bmiřil. 

1. Všecko tedy poj(maje (v sebe], pojal i p"fitlro proti nepřfteli 
našemu~ vyzvav a po raziv toho , který z počátku v Adamu 
zajaté nás. odvedl, a potra hlavu jeho, jakož v prvnf knize Mojžišově 
pravilBňh k hadu (3, 16.): 'IJA nepfátelstvf položfm mezi tebou a mezi 
ženou, mezi semenem tvým a semenem jejím ; ten pozorovati bude 
hlavu tvou a ty pozorovati budeě patu jeho". Od té doby tedy již 
bylo předpovědino, že ten, který se z panenské ženy naroditi měl, 
dle podobenstvf Adamova stíhati bude hlavu hadovu. A ten jest 
to stmě, o němž se zmiňuje apootol v listě ke Gala.tdm řka (3, 19.), 
"že zákon dán jest pro přestoupeni, dokud by n~přišlo sirně, jemuž 
zasllbeno jest". Zřejměji pak ještě v témž Ustu totéž ukazuje řka 
(4, 4.): "Když v~ak přišla plnost času, poslal Bůh Syna vébo, uči
něného ~ ženy. Nebot nebyl by spravedlivě pfemožen protivnik, leč 
byl vitěz jeho člověkem z ženy narozeným. Onen totiž skrze ženu 
si z počátku podmanil člověka., protiviv se člověku. Protož i Pán se 
8ám Synem člověka nazývá, pojav v sobě púvodního člověka, z něhož 
:lena vytvořena jest, abychom jakož skrze přemoženého člověka ve 
smrt upadlo pokolent naSe, tak opět skrze člověka vítězného 
k fivotu povstali, a jako smrt obdržeJa skrze člověka vítězstvf nad 
námi, tak o~t my nad smrti skrze člověka vitězné palmy dosáhJi" 1). 

2. Av&ik nebyl by Pán ono dávné nepfátelstvi proti hadu 
v sobě zahrnul, plně zaslíbení Stvořitelovo a konaje pfikaz jeh o, 
kdyby byl přišel od jiné h o Otce. Ale že jeden a týž jest, který 
nás z poěátku zpdsobil a na konec Syn a svého pos1a1, pro tož 
i pfikáz.a.n( jeh o vykonal Pán, z !eny učiněný, zniče netoliko na
šeho protivnjka, ale i zdokonaliv člověka dle obrazu a podobenstvf 
Bož1ho. A protO' jej nijak nepřekonaJ, leč slovy zák on a, přikázaní 
Otcovo si ku pomocí bera k potfeni a pordenJ odparllého anděla. 
Neboe pfedně postiv se čtyfidceti dnd, jako Mojžiš a Eliáš, potom 
:dačněl, abychom poznali, že byl opravdu a skutečně člověkem; 

') Tu máme dl'lku ve vlru o d ě di č n é m hfíchu, v něm! 1e 'fiick.ni na 
svět rodíme; liché t~y a marné j tvrzení ~ch, kteH se doDUJ{vajf, že dftky 
rodičli apravedllvých & zbotných ji! s té pfičiny bez '"· křtu 1pa n f docházt'ji. 
H: ( D~nd ! !jisté ~n !A1rnvýť'h !Odičdv ~ pl'et Duchem !V. jse CSff~n kv!!! 
(2. 60, 7.) : "Aj hlel'f n prarostech poěatjsem ._v hfíl ích poWamne matka mA"~ 



1 

V. kn. 21, 2. Kdo jej zashbil, ten jej i poslaL 

neboť přirozená věc jest, fe tlověk postě se zlačnf ; potom pak aby 
měl protivník pfiležitost k svému útoku. Nebot poněvadž z počátku 
tlověka nelačného jfdlem svedl k přestoupeni příkazu Božího, na 
konci nemohl přemluviti lačného k požiti krmě od Boha pocházejfct 
Nebot kdy! pokuěitel řekl (Mat. 4, 3.): "Jsi-li Syn Boži, rci, at 
toto kamení chleby se stane", Pán pffkazem zákon a odbyl ho 
fka: "Psáno jest (V. Mojž. 8, 3.): Ne pouhým chlebem živ jest 
č 1 o věk". Na to však, ro di: "Jsi .. li Syn Bož(", použil vyznání, 
které jej osinou ti mělo, ie totii jest čI o věkem; a tak výi'Okem 
Okovým zmařil jeho prvnl ótok. Nasycení tedy člověka v ráji dvo
jfm okmenún zru~eno jest zdtielivostí na tom světě vykonanou. 
Onen pak zákonem jsa poražen, pokoušel se o to, jak by po druhé, 
ač lživě, ale pfec zákonem učinil svůj útok. Vyveda jej totiž na 
nej~f okfldlf chrámu fekl (Mat. 4, 6.): "Jsi-li Syn Božf, spusť 
se dold; neboť psáno jest (Ž. 90, ll.), že andělům svým přikázal 
o tobě, a na rukou ponesou tě, abys' snad neurazil o kámen nohy 
své", lež svou zakrývaje písmem, rož činf v~ickni kaclfi •). Nebof 
fe "andělům pfikázal o něm" t ovšeme psáno jest; ale "spust se 
dolt\" nepovfdá žádné písmo, nýbrl tu radu dábel sám ze sebe vzal. 
Pročei Pán opět zákonem porazil jej řka. (Mat. ~ 7.): "Zase psáno 
jest (V • .Moji. 6, 16.): Nebude§ pokou~eti Pána Boha svého 11

, tim 
výrokem zákona ukázav jednak co se v11bec člověka týče, že ne m á 
člověk poko~eti Boha; ale jinak oo jemu samému { dáblu] platilo, 

. fe ne má v tom, jejž jako člověka spatřuje, pokoušeti Pána Boha 
svého. A tak hrdopy!ná my I hadova zrušena jest pokorou člověka 
a dábel již dvakráte pismem poražen, ano se mu dokázalo, že radi 
k věcem, pfičfdm se přikázaní Božímu, a. z vlastni feči své osvědčen 
jest býti nepfitelem Božim. Ale ač mocně poražen, schopiv se a. 
sebera všecku svou lživou moc, po tfeU mu ukázal všecka království 
světa fka, jak Lukáš připonúná (4, 6. 7.): "Toto věecko ti dám, 

') Pfíané, t\le Bohužell prAvdivé oevMčeni sv. Otco o kacfrsk~m pře
krucovAnf a faJAo-ytof pisem k dňkazu lrn~ých nWedO.t Tak Luter, aby své 
učeni o samospasitelné vffe beze sirotka dokázal, vmisil v listu k Řím. a, 28. 
ve slova.: Jtčlověk ospravedlněn bpá skrze -y{ro beze skutkOv"' alovfčko: je· 
dinon; utl'aquisté u oAs, cbtéjioe dokázati, te ae má. vel. svAtost piijbnati 
pod oboji sptlaobon, změnili v I. listě ke Kor. ll, ZT. čistiti ".nebo.c na U 
stici: a. A tak vlibec po '\'Šeclty časy činili, al pak 'Ve.renfels (Di.ssert. TV. 

arg. U. str. 391.) o pfsmě sv. se vyjidřil: 
• Tac lm.iha jest, ve které! "Yhled4•4 viry sl •aWt; 

Každý tél naleú. y{ru si v ni vielikou". 
Prote8tantití pak učenci kritickým nožem odtezali • ptaem sv. kJůhu za 
knihou, at jim dnet nezO.Staly skoro netli - holé deaky. 
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oebot mně dáno jes~ a komu chci dávám tot jestlife padna po-
kloniš se mi". Ale Pán, odhaliv jej, kdo by byl, řekl (Mal 4. 10.): 
"Odejdi, Satanáši, nebot psáno jest: Pánu &hu svému se klaněti 
JL jemu samému sloužiti budeš11

; odhaliv jej 1
) tim jmenem ukáz~ 

kdo jest. "Sataoáě ;( totiž, slovo hebrejské, odpadllka.lt) znamená. A tak 
po třetí jej přemoha, na vždycky 3) jej od sebe zahnal, jakofto 
právně potřeného. I napraveno jest přestoupeni přikázanf Božího 
Adamem [zpáchané] přik:í.zaním zákona, které! zachoval Syn ělověka, 
nepí-estoupě přikázaof Bož1ho. 

3. Kdož tedy jest Hospodin Biih, jemuž Kristus svědootvf 
vydává, jehož nikdo pokoušeti nemá, jemuž se všiclmi klaněti 

a sloužiti majt? Ovšemt beze vši pochyby jest onen Bdh, který 
zákon ustanoviL N ebot to bylo v zákoně předpověděno a slovy 
zákona osvědčil Pán, ~e zákonem od Otce (pocházejícím) slovo 
Boži zvěstuje; odpadlý pak od Boha anděl jeho výrokem překonán 
jest a odhalen, kdo by byl, i přcmožen od Syna. člověka, an Božf 
pfikázanl zachoval. N ebot že z počátku člověka svedl, aby pfe
stoupil přikázaní Stvořitelovo, proto jej měl ve své moci; ale moc 
jeho jest pí--estoupení a \'Zpoura, a tim spoutal člověka; ělověkem pak 
opět měl býti pfemožcn a naopak týmiž pouty svázán, kterými! byl 
spoutal člověka , aby pak člověk osvobozený navrátil se k svému 
Pánu, zanechaje pouta tomu, od něhož sám spoután byl, t. j. pře
stoupeni. Nebot spoutáni onoho bylot osvobozemm člověka, po
něvadž "nemdže nikdo vjfti ,. ddm silného & nádobí jeho vzíti, 
leč hyl prvé téhož silného spoutal" (Mat. 12, 29.). Kdy! ho byl 
tedy Pán slovem Všetvtlree Boha o nepravdě jeho přesvědčil a po· 
razil přikázanfm (přikázanl pak Botf jest zákon), a jeho člověk •) 
zběhem a pfestupnfkem zákona a odpadlJkem od Boha jej byl 
prokázal~ tut jej ihned S I o v o pevně svázalo , jakožto s v é h o 
zběha., a vzalo mu nádob( jeho, t. j. lidstvo, které! ve své moci 
drlel a jichž bezprávně užival. A tak spravedlivě jat i odveden 

') Lat. překlad má "se", ale smysl Udi: cum. jako! nejednon čteno 
a přelo.leJlo ®t6v mfsto cx!n6v a ll&Opak. 

~ Lépe "prouvnika, nepřit le, úkladoíkt.". SY. Justin, ktelj se sv. Ire
nejem se BJ'OvnbA, podobDě poklAdl\ (Dial lOS_) tloYo azrcxv~ za slof.en.inu 
1 ..,~ čili llÍM.l had a a«tcx čili :"'~tV odchýlil ae, odpadl, tak feby celé mělo 

T T T T 

Yýmam "odpadlik had", col se věak 10 alovozpytem nikterak nosro
m•ri, ano a!Z't~ ow nic jiného ne.l pol:cčt!lé lt:iW odpllrce, protiYDtk. 

') Col arcic plat( toliko o pokouleni bezprolltředném a ncpopirajf ee 
dalM (lk]ady ďábelské, pomocí lidskou z011nonné a provedené. 

-> T. j . Kristus jako člověk. 
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jest ten, který byl člověka nespravedlivě jal a odvedl; ale člověk 
pné jatý a odvedený DJ1li spro~těn jest z moci držitele svého 
podle milosrdenstvf Boha Otce , který se smiloval nad s tvorem 
svým a dal mu spaseni skrze Slovo, t. j. skrze Krista, obnovl v 
jej, aby zkuAenostf zvěděl tlověk, fe nedostává neporuenosti sám 
od sebe, ale darem &žfm. 

Hlava XXII. 
Že Kristu P'n pokušeDi eatanáěovo slovy z&kona přemohl, tím dokázal, že 

Otcem jeho jest ten, Jdertž byl zákon starý ustanovil. 

1. Když tedy Pán takto zjevně dokázal , že pravý Hospodin 
• 

a jediný Biih jest ten, který v zákoně se hlásá (ne bot toho Boha, 
kterého zákon hlámi, Kristus o~vědčil býti Otcem, jemuž jedinému 
sloufiti má učenik Kristův), a výroky zákona protivn1ka našeho 
zničil (zákon pak vell, abychom Světotvůroo velebili jakožto Boha 
a jemu samému sloužili) : již tedy nic ncní potřebf, abychom jiného 
Otce vyhledávali mimo ně o či nad něho; nebot "jeden jest Bub, 
který ospravedl:ituje obřízku z vfry a neobCizku skrze vfru" (Řim. 3,30). 
Nebot kdyby byl některý dokonalý Otec nad tfmto, nebyl by nikdy 
tohoto výroky a pfíkazy potfel Satana. Nelze zajisté, aby ne
vědomost nevědomosti bylR ·J>řekonána, jakož nemfiže ani poklesek 
pokleskem býti přemožen. Pocházl-li tedy zákon z nevědomosti 
a poklesku, jak mohly výroky jeho sprostiti [nás] ďábelské nevě
domosti a silného přemoci? Nelze totiž, aby silnější poražen byl 
od slabšOlo anebo rovného , ale od mocnějšího. Mocnějším pak 
jest nade věecko slovo Boží, které jednak v zákoně volá (V. ltlojž. 
6, 4. 6. 13.): "S ly~, lsraeli, Hospodin Biih tvůj, Bfih jeden jest" ; 
a "'Milovati budeA Pána Eoha svého z celé duše své"; a "Tomu 
se klaněti a jemu samému sloužiti budeě" ; ale v evangelii tými! 
výroky odpadlika zničil , a hlasem Otcovým ptemohl siláka, 
i osvědčil, ie příkazy zákona jsou výroky jeho vlastni, řka: "Ne· 
bude§ pokoušeti Pána Boha svého I" Tak tedy žádným eizim, 
nýbr! vlastnim Otce svého výrokem , zničil protivn1ka a siláka 
pfemohl. 

2. Ale nás osvobozence týmž pttkazem ') ponaučil, abychom 

') "Se deho dřeva rajelroho ju" (II. .Moji!. 2. 16.). Srovn. výše 20, 9. 

' 

' 
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lačn(ce požtvali sice pokrmu od Boha daného ; avě&k na vrcholu 
veškerého řádu milosti jsouce postaveni, nebo v skutclch spra
vedlnosti dnvěříee, anebo vznešenosti úfadú vyznamenáni jsouce, 
nikdy se nevypinali, aniž pak Boha poko~eli, nýbr! pokorně ve 
všem smýšle1i, vždy na očích majíce: "NebudeA pokoušeti Pána 
Boha svého I" jakož i apoštcl učil fka (ÍÍťm. 12, 16.): "Nesmý.šle
jfce vysoko, ale k nízkým se myslí sklánějlce"; anit se dali jfti 
bohatstvím nebo slávou světskou, anebo okamžitým nadšenfm, nýbri 
vždy pamatO\TaU toho slova: "Pánu Bohu svému se klaněti a jemu 
samému sloužiti ~", a nijak nevětili tomn, který lživě sliboval, 
co neby1o jeho, řka: "To všecko tobě dám, jestliže pa.d.oa klaněti 
se budeš mně". Neboť sám osvědčuje, že klaněti se jemu a vUli. 
jeho plniti, jest odpadnouti od slávy Boži A což lze padlému 
bufl přJjemného nebo dobrého dosfci? Čehož jiného jest tako
vému se nadíti aneb očekávati leč smrti? Padlého totiž stihá 
co nejb1fže smrt. Potom ani moci nebude splniti, co sltbil; ne bot 
jak by to mohl padlému dáti'/ Dále pak byt i nad Jidmi panoval, 
panuje nad ním Bťlh, a bez vtle Otce našeho v nebesích nepadne 
ani vrabec na zemi. To slovo tedy , které dí: "Toto všecko mně 
dáno jest, a kom~ chci dám to", pronesl v brdo pýše své. Nebot 
nenť tvorstvo pod jeho mod , jelikož i on jeden z tvorů jest ; 
aniž pak mdže panst\1 rozdávati lidem; nýbrž dle zftzenf Boha 
Otce jak vše jiné tak i lidské věci se zpravují. Ale Pán sám 
praví (Jan 8, 44.), !e "dábellhář jest od počátku a fe v pravdě 
neostál ". Když tedy jest lhář a v pravdě nestojf, nemluvil pravdu 
řka: "Toto všecko mně dáno jest, a komu chci dám to", ale lb&l. 

Hlava XXIII. 
Ďibel jest nstaviěoý Jhá.t; ji! prvorodiče nde v ráji obelhal a tak je k hHebu 

sv~dl a smrC oa ně uvalil. 

1. Dylt zajisté již uvykl lháti proti Bohu, aby lidi k hflchu 
sváděl. Nebot když Bdh z prvopočátku mnohé krmě dal člověku, 
toliko mu zaknzav, aby z jedno b o stromu nejedl řka (I. Moji. 
2, 16.): "Se v elikého stromu, který jest v ráji, bude§ ovoce jísti; 
se stromu pak vědění dobrého a zlého, s toho nebudete jísti, který 
W&k den s něho jfsti budete, smrti zemřete" : tut onen lha proti 



444 V. kn. 23t 2. A jak Ddh se tehdy osvědčil pravdivým. 

HospoJ.inu poko~l člověka, jakož písmo vypravuje, že had řekl 
k ženě (t 3, 1.) : "Proč pak vám řekl BUh, abyste nejedli se v§ech 
strom O. rajských?" A když ona le! tu vytknouc prostě pfikázani 
uvedla, fkouc (t. v. 2, 3.): "S každého stromu rajského smúne 
jfsti ; s ovoce pak stromu, který jest uprostfed ráje, řekl Bdh: 
S toho nebudete jísti, aniž dotknete se ho, abyste snad neumřeli", 
a když od ženy ptikázaní Bož1 zvěděl, ošemetně ji oklamal opět 
lživě řka (v. 4. ó.): "Níkoli smrti nezemřete; vft zsjisté Bi'lh, že 
v kterýkoliv den budete jísti s něho, otevrou se oči vaše a budete 
jako bobov~, vědouce dobré a zlé". Předně tedy v ráji Bož(m 
hádal se o Bohu jakoby nepř1tomném; nezual totiž velikost Boží 1) ; 

potom zase doz~ěděv se od nl, že Ho podin fekl, že umrou, 
budou-li jfsti s řečeného stromu, po třet1 selhal, fka: "Neumřete!" ~ 
Že věak jest B~b pravdomluvný ale had lhářem, výsledek dokázal, 
ana smrt zastihla ty, kteříž byli jedJ.!. Neboť s požitím zi kati si 
i smrt, poněvadž z neposl~nosti jedli, nt>poslušoosť pak k Bohu 
s mrť přiná§t Pro tož i hned odevzdáni jsou jemut jsouce dluž .. 
nfci smrti. 

2. Týž tedy den zemřeli, v kterýž i jedli, a dlužnJky učiněni 
jsou timrti, nebot den tYorstva jest jeden. • ebot dí [p1smo l (I. 1\Iojž. 
1, 5.): "Byl večer a bylo ráno, den jeden". Ale v týž den i jedli, 
a· v týž den i umfeli 3). Bude-li pak kc.lo .chUti, bedlivě seznati, 
v který ze sedmi dnd Adam zemřel; dle kruhu a oběhu totiž dni, 

j) Ďáblovi sv. OtEc hrubou nevědom06t přičft.ú o právem; nebot: jak 
sv. Augustin dos ědčqje (lib. IX. de civit. D. e. 21.), svým hffch m a zavrže
nim pozbyl se všemi Jitoupenci svjmi nadplirozených dard pra.vé víry v Boha 
a jiných milosti, a upadl tak v hror.né temnosti, ie již nemoW hlubAi t.jem
atvi Boží poznávati. 

2 ) Jak mDOhonásobně tlábel ve své řeči lhářem se osvědčil, patrno z toho, 
ie 1. obviňuje Boha ze 1 ž i řka~ "Nikoli, nez mfete smrtí11 ; 2. le jej viní ze 
z 6 v i st i, jakoby BO.h prvnún rodičo.m nepřál věděnf dobrého a zlého, aby byli 
jako bohové; 8. ie přisuzuje oYoci slromu upověděného takovou moc, které 
nemělo, ieby je totiž nesmrtelnými učinilo a svrcboV&D.é moudrosti jim udě
lilo; 4. i.e obelhivá. je, jakoby molna\ bylo, aby vice bohd bylo, nri jeden; 
5. le nadouyA je pýchou, jakoby se mohU až k bolské dt\stojnosti vyvjšiti, 
jaouce jenom tvory Bofúnl, ze .země zpdsobeni. A doklW pri.vě sv. Augustin 
(l Xl de Gen. ad lit. c. óO.), le jil v srdci Evině byla hrdop)il:lli o vlastnJ dO.
stojno ti domýilivosC a n!Whemá touha po V)'iAfm stavu, kdy! tak snadno sVll
dDému hadu v1ru dala. 

') Sv. Otec zde celou dobu stvoi'enf a trvloi světa pozemského jednlm 
dnem nuý i a adá se, ie etad deo ten proti odpočinku věčnému. Hned však 
k obyět>Joému počftinf ptechbi a dokhati se BllaU, le Ad.aDl v pátek zhf'etfl, 
poněndt v p tet Yykoupen b)'L Srovn. výše 1r., 4. pozo. 2 . 

• 
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jak slovou prvním, drubýmt třetím: nalezne to ve spasném řádu 
P~ně. N ebot zahrnuje Pán v sobě celého člověka od počátku d 
do konce, opětoval i smrt jeho. Patrnot tedy, že v týž den Pán 
podstoupil smrl, poslušen jsa Otce, v kterám umřel Adam, nepo
slden jsa Boha. Y který pak den umřel, v ten i jedl; neboť řekl 
BOb: "V který den s něho jfsti budete, smrtí zemřete". Tak tedy 
týž den zahrnuje v sebe Pán, podstoupil umučeni své den pfed 
sobotou, který! jest šestý den stvoření, v který! i člověk způsoben 
jest, druhé shoření mu daruje svým umučením, [vybaveni] od 
smrti. Někteří pak kladou nmrtl .Adamovo do tisfclho roku, jelikož 
jeden den Boží jako tis1c let" (lL Petr. s, 8.), ale DP.dožil tisfce let, 

umra dftve a naplně soud [vyřčený] nad přestoupenfm svým. Bud tedy 
ohledem neposlušen tvi, které jest mrť; nebo že od té doby podro
beni byli smrti, stanouce se dlužníky jejimi; nebo že týž den zemřeli, 
v který jedli, poněvadž den stvoření jeden jest; nebo ohledem 
oběhu dnf, poněvadž týž den zemřeli, v ktťrýž jedli, t. j. v den 
přípravní, jenž sluje i večeři přesnou, v pátek. na který den i Pán 
svým umučením poukazuje; anebo že [Adam] nepřežil tisíc let, ale 
před tim umřel: Um ,·šfm tedy. co se naznačilo, osvědčuje se Ddh 
pravdivým, nebot zemřeli jsou, kteří se tromu jedli, ale had 
lhářem a vrahem, jakož o něm Pán prav( (Jan s, 44.), "že byl 
vražednfk od počátkn a v pravdě nestál". 

Hlava XXIV. 
J&k jest trAbel ustal'"ičným IhAřem a fe nem4 pozemské moonosti v rukon 

el'ých, nýbrž ty že poch,zf\if od Boha. 

1. Jakož tedy na počátku lhal, tak lhal až do konce řka: 
"To vAecko mně odevzdáno j st, a já to dám. komu chci" . . Nebot 
on nikoliv neustanovil královstvi tohoto světa, ale Ellh, ne bot 
královo srdce jest v ruce Do!i41 (P.Hsl. 21, 1.). A skrze ústa 

Salomounova di Slo"-o (t. s, 15. 16 ): "Skrze mne kraluji králově 
a mocnáři konajf spravedlnost; skrze mne knížata povýšena budou 
a mocnf skrze mne vládnou zemi". A Pavel apoštol tým! smyslem 
praví (Řfm. 13, 1.): "Věem mocnostem vytifm poddáni bncfte; 
nebot nenf mocnosti leč od Bob a ; které však jsou, od Eoha zfl
zeny jsou". A opět di o nich (t. v. 4 ): "Nebot nenosf nadarmo 

.. 
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meč; Božf zajisté slu!ebník jest, mstitel pfisný tomu, který zlé 
páAe". že pak to neřekJ o andělských mocnostech nebo nevidi
telných lmil.atstvecb, jakož někteff vykládati se odvažuji, nýbd 
o mocnoste-eb Jidskýcb, tudi~ pravf (t. v. 6.): "Proto! i daně 

dáváte, ne bot jsou služebnici Božf, k tomu samému sloužíce". To 
pak i Pán potvrdil nečině, co mu dábel radil, ale i berním káže 
dáti berní za sebe i za Petra (Mat. 17, 26.) 1

) 1 poněvadž "služeb
nfei Boží jsou k tomu samému sloužice". 

2. Poněvadž člověk od Boha odpadlý tak zdivočil V), že 
i pokrevntka svého nepfftelem sobě povaloval a ve všem sváru 
a vraždách a lakotě beze v§eho titracbu se brodil, proto vložil 
naň Biih bázeň lidskou (nebot bázně Božl neznali), aby mocnosti 
lidské jsouce podrobeni a zákonem lidským vázáni, poněkud aspoň 
k spravedlnosti dospěli a se ve spolek u mife drželi, obávajice se 
veřejně položeného meče, jakož praví apoštol: "Nebot nenosi na
darmo meč ; nebot služebnik Božt jest, mstitel přísný tomu, kdo 
zlé páše". A proto i vrchnosti majice zákony jako rouchem spra
vedlnosti, nebudou k zodpov1dán1 se potabovány, aniž trestány za 
to, co spravedlivě a zákonitě učinily; ale pro to, co s převrácenfm 
pri va, nespravedlivě a bezbožně a proti zákonu i dle zpdsobu 
násilnického jednati budou, pro to zahynou; nebot spravedJivý 
soud Bof1 zastihne věecky a nemine nikoho. Ku prospěchu tedy 
pobanOv ustanoveno jest královst\'f pozemské od Boha (ale nikoliv 
od dábla, který nikdy nemá pokoje, ba ani národy nenechá v po
klidu žiti), aby bojfc:e se královstvtlidského, lidé vespolek nesžtrali 

') A mimo w učinil j ten pamitof v;trok (Mat. 22., 21.): "Dllvttite co jest 
cls&fovo císaři a co jest Bofibo Bohu 1" a uznati zřejmě oevědčil pd.vomoc Pl· 
litovu. Dle něho i sv. apoAto é a jich učenfci ae chovali a kázali. Slova Pa
vloTa výiie j sou uvedena a sv. Juatin ve své Obra ě rvni k Antoni.Dovi Piovi 
podané (hl. 17.) vctejně onědij~e, že za jeho věku křes~é daně a berně před 
jin.jmi platiti 1e malt 

') v jaký mram (JpAd pohř(ieno jest člověčenstvo odloučením se od 
liry " pravého Boha, dok&zl\if nim iclmi pohanštf nArodové starého i nového 
věku, tA v jiném ohledu sebe vzděla.nějM. Egypta o é klaněli ae mfatiim, 
Řeko•é povaiovali každého cizince za ncpřltele, Řfmané po celé své tn'ni 
., krvi lidské těměf ae brcd.ill, největšf rozkoš majlce, kdri lidé jim na pod(· 
vanou se vraldili anebo od lit6 zvěte rozslipé.oi b)·vall, Čl ňa n ~ dftek nnin
ojch denně n.a sta zabaluji. Japonci ro21J18Hlé smilstvo provAdějf, M exi· 
k a n é ~ a jeltě tluko dm sl'dcem obětovaného livého člověka ierednou 
tlamu avé modly naúrali, aby si tak na teplé krvi pochutnala atd., at nc•(m 
le u vnitru Afriky za naši jeitě doby k žertvě model na sta lidi se vr f.df, jinde 
opět divf kmenov6 v takovou zhoTadilosl upadli, te je e~H lz od n rozum é 
něfe ro&exnatl. To ee st&De 1 tlověka bez Boha 1 

-
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se jako ryby, nýbrž stanovenými zákony mnohonásobnou nespra
vedlnost pohanskou krotili. A dle toho jsou ,.slulebniky Božimi" 
ti, kteff berně od nás vyb{rajf, "k tomu sloulfce". 

3. "Které mocnosti jsou, od Boha zflzeny jsou"; patrnot 
tedy, ~e dábel lhal, řka: "Mně dáno jest, a komu chci, dávám 
to". Nebot na čt rozkaz lidé se rodí, na téhož rozkaz i králové 
se ustanovuji, vbodni těm, nad nimiž kralovati mají. Nebot někteff 
ustanoveni bývají k napraveni a k prospěchu poddaných i zacho
váni spravedlnosti ; jiní pak k bázni a trestáni a pokáráni; jinf 
opět k potupě, k násilnictvl a týránt, jak tobo (lidé] zaslubujf, 
an spravedlivý soud Božf, jak jsme prvé řekli, vAecky rovněž 
stihá. Ale dábel, jea odpadlým andělem, nemllle nic jiného , let 
co učinil z počátku , sváděti a odtrhovati mysl lidskou k pře

stoupeni pfikázanf Božích, a zponenábla zaslepovati srdce těch, 

kteři by hotovi byli sloužiti jemu, aby pravého Boha zapomenouce, 
jemu jako Bohu se klaněli. 

4. Ale jako když některý bufič nějakou krajinu nepřátelsky 
opanuje, obyvatele jejf zmate, aby si ddstojnost královskou osvojil 
u těch, kteřf jej neznaji, že buřič · a lupič jest: tak jest dábel, jsa 
jeden z těch andělu, kteřf nad duchem povětfí ustanoveni jsou, 
jakož apoštol Pavel v listu k Ef~ským pravf (2, 2.), ze závisti 
k lidem buřičem se stal proti zákonu Božfmu ; nebot závist od
vracuje od Boha. A poněvadi člověkem se objevilo odpadlictvi 
jeho a zničeni úmyslu jeho člověk provedl, proto se i vfce a vfce 
ělověku protivil , závidě mu ! ivot jeho a uHihije o to , aby jej 
sevřel v moci odpadlictví svého. Všetvd.rči Slovo Božf, přemohouc 
jej skrze ělověka a osvědčic býti odpdrcem, podrobilo pak jfj 
člověku, řkouc (Luk. 10, 19.) ~ "Hlel dávám vám moc šlapati na hady 
a št1ry a na ve§keru silu nepfflele", aby tak, jako! svým odpad
lictv1m panoval nad člověkem, tak opět odpadlictví jeho zrušeno 
bylo skrze člověka, an by se navrátil k Bohu. 

Hlava XXV. 
Vypisuje prolhanost, hrdopýchu a :dsilnictv1 antikristovo dle Daniela proroka 

a Pavla apoětolL 

1. AvAak netoliko Um, co tooeno jest, ale i tfm, co se za 
antikrista stane 1}, dokazuje se, že ten odpadlik a vrah jako Bdh 

I) Od hl. 2&. ai do 81. ro~episoJe ae av. Otec zemabně o antikri.atovl, 
o jeho ptbodu, jmoně, pdsoberú a potfeuf, ale aim vte&ečnébo o n~m bidt.Dt 

: 
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448 V. Jro. 25, 2. Antikrist prý se usadí v chrimě JeruB&l. 

ctěn a jakkoliv jest porobem, za krále prohlá§en býti chce. N ebot 
onen pfejma všecku moc dliblovu, neptijde nikoliv jako s:praved
Ji"Ý a Bohn poddaný a zákonitý král, nýbri jako bezoožný a ne
spravedlivý a nezákonitý, jako odpadlik a zlopášn1k a vrah, jako 
loupežnfk, ve§kero dábelské odpadlictvi v sobě zahrnuje; který 

I jednak odstrani sice modly, aby svedl [lid], že on sám jest Bůh, 
ale sám sebe :povýěf za jedinou modlu, která by v sobě obsahovala 
všech ostatofch model mnohonásobný kla~ ; aby ti, kteří se roz-
ličnými ohavnostmi klaní cláblu, v této jediné modle slu!bu 
vzdávali jemu, o němž apoštol '" druhém Jistu k Thessalončanum 
:praví (2, 3. 4.): "Nebot prvé přijde odpadnutí a zjeven bude 
člověk hflcbu, syn zatraceni, jenž se protivi a povyšuje nade wecko, 
což slove Bdb, anebo čemu se d~je pocta, tak že se posadí v chrámu 
Božím, ukazuje se, jakoby byl Bůh". Patrně tedy ukazuje apoštol 
odpadlictvi jeho a vypln..'lnf se nade všecko, co se BOb jmenuje 
anebo [jako Buh] ctí, t. j. nade všecky modly (neboť ty lidem slujf 
ske bohy, ale nejsou), a že násilnicky bude usilovati o to, aby 
se Bohem ukázal. 

2. :Mimo to osvědčil též, co jsme o bširně dokázali, že chrám 
Jerusal~mský na rozkaz pravého Boha vystavěn byl; neboť apoštol 
sám jej jmenoval urěitě .,chrámem Božim". Dokázali jsme pak 
v tfetf knize~' Je apo!tolé ze své strany nikoho nejmenuji Bohem, 
leč toho , který jfm skntečoě jest, Otce Pána našeho , k jehož 

vy!třlhá 80, 8. Církev sv. v tě příčině nic nerozhodla, co by za článek viry • • platilo; sv. pak Otcové na d.lladě pfsem sv., zvlMt pa II. Thess. 2, 2.- 11. 
I. Jan 2, 18. oč-í o antikristovi asi toto:· Na konci věkťi když v§oobecné odpa
dnoU od viry Krista P•na nastane, př\Íde z dop~těnf Botfho antikrist; ten 
bude jeden, syn nepravosti, t. j. celý hříchu oddaný, odp6rce Kristftv a takřka 
btťcb vtělenf, jemu! nic nebude sva ho, ani Bdh, ani ldftý rád Bož1. O o pře
Yritf vieeken fád i zbožný i apolečcoský, a vl cko moc u vé.fj, bude si o ~ 
bovati privo n věcech víry a IVědomi a nA.silnicky pnnovati bode. I hude chtíti, 
aby jej Hdé Q Boha měli a se mu klaněli, a klamn)-mi zézraky svede k tomu 
mnohé zvláěc s Žid fl, Jdeř( jej za stého Mesiáše pova!ovati a moc jeho nejvfce 
podporovati budou. .. A t&k nijaký ~s panovin1 svého bude otiskovati nk:rutnň · 
drkev Boti, &! pak Krietus Pán ptijde a uBillrtí ho veleenadně, jako téměř 
dechem bolskjch úst svých. - Col pak vfce dle vjk1adu prorockých výro 
ae o něm pnn: Je bode d'áblem zplozen, jakým v 1 a s tni m jmenem nazrin, v Je· 
raaalálě králem, jů dlouho )lude panovati a j . v., to vAe byt byly i vfce méně 
d nipn6 domyaly, pochybné jest. Jakkoli vAak antikrist ten jeden jest, mU 
ptedthfl.dce své a nihončf, kteří! v pfsmě }.lat. 24-1 6. I. lan 2, 18. podobně 
antikristy. odpdrci a proti'fuiky Kristovými alovon. A k těm počftati I~ deliké 
Akfldce Krietovy a přeavat.6 choti jeho, cfrkve katolick~. 

1) Bl t . a nW. 
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TOzkazu chrám Jerusalémský vystavén jest, z těch př1čin, které 
jsme tekli. Tam se posadf ten protivník, usiluje o to , aby jmfn 
byl Kristem ; jakoi i praví Pán (Mat. 24, 15. n.) : "Ale kdy! 
uzřite ohavnost spuštěni, jakož řečeno jest krze Daniele proroka, 
ana stojí na místě svatém (kdo ěteš, rozuměj), tebdáž kdo! v Jud-
ku jsou1 utecte na bory; a kdo jest na střeše, nesestupuj, aby 

vzal něco z domu. ebot bude tehdáž dav veliký, jakého nebylo 
ocl potátku vl' kit v až posud, aniž pak bude". 

3. Daniel pak, bledě ke konci posledního kt·álovství, t. j. 
k desateru poslednfch kt:álův, mezi které rozděleno bude království 
těch, na něž syn zatraceni přijde, pravf, že té šelmě vzroste deset 
rohťl, a uprostřed těcll že povstane růžek malý, a !e tři prvni 
rohy vytrženy jsou z čela jeho. "Aj hle I" df (7, 8. 20. n.), "oči 
byly na rohu tom jako oči lidské a ú ta mluvfce veliké věci, a po
rloba jeho věUi nežli ostatních. Viděl jsem, a ten rob válčil proti 
svatým a přemáhal je, až přišel Stařec duův a právo dal svatým 
Boha nejvy~štho, a čas přišel a svatí obdrželi království (I. A ~tom 
při výkladu tkch viděni řečeno jest mu (t. v. 23. n.): "Selma 
čtvrtá bude čtvrté kl'álovstvt na zemi , které převýši uad. ostatní 
království a zžH·e v~škeru zemi a pošlnpe ji a potře. A desatero 
rohu jejich desatero králův povstane; a po nich povstane jede~ 
který .zlobou předči \'Šecky pfedeš1é před ním a tři krlíle porazí 
a řeči proti Bohu nejvy~šimu mluviti bude a ~vaté Boha nejvyššího 
potře a pomýšleti bude, aby změnil časy a zákon; i povoli se mu 
na čas ěasův a polovični čas" , t. j. na tři leta a šest měsfcliv, 
kdežto bude po vém přiští panovati zemi. O témž pak mluví 
i Pavel apoštol v druhém listu k Thessalonským, udávaje spolu 
i příčinu příchodu jel1o, řka (2~ 8. n.): ."A tebdáž bude zjeven 
ten neQechetnik, kteréhož Pán Jefí~ zabije duchem úst svých 
a zkn.zf přitomnostf svého ptíšti toho, jehož příští jest podle pfi-
oben( satanova se ~f mocí a divy i.Jživými zázraky a se v.šelikým 

podvodem nepravo ti, při těch, kteři hynou, protože nepřijali lásku 
pravdy, aby spaseni byli. Proto jim poěle DOb . pQsobent bludu, 
aby věřili lži, aby odsouzeni byli v§ickni, kteřf neuvěfili pravdě, 
ale povolili nepravosti". 

4. .Ale i Pán t.otéž mluvil těm, jižto nevěřili jemu, tka 
(Jan 5, 13.): "Já ptišel jsem ve jmenu Otce svého a nepřijali jste 
mne ; nž pak jiný přijde ve jmenu s v é m, toho přijmete". Řka 
"jinébo", antikrista mhú, an jest odpttrcem Bojfm, a ten jest 
"nespravedlivý soudce", o nčmt praví Pán (l .. uk. 18, 2. n.), ie 
"Boha se nebál, ani! lidi ~ styděl" , k němuž se utekla vdov~ 

lrtneu1 pfc lolll. 2 9 
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zapomenouc Boha, t. j. ten pozemský Jerusalém, aby ji pomstil 

l 
nad nepřttelem. Což on také učini za doby královstvi svého : 
přenese království své do něho a v chrámu Božím se posadě 1

) 

sváděti bude ty, kteřf se mu klaněti budou, jakoby o n byl Kristus. 
Proěež i Daniel opět di (8, 12.): "A svatyně zpustošena bude, 
a v obět vzdán jest httch, a povtiena jest na zemi spravedlnost, 
i učinil a podatilo se mu". A Gabriel anděl vysvětluje to vidění, 
o témž pravf {t v. 23. n.): nNa konci království jejich povstane 
král nestydatý velmi a obeznalý v ošemetnostech, a silná moc jeho 
a podivná; i bude kaziti a říditi a vládnouti i hubiti mocné a lid 
svatý, a jho kuty 2) jeho pevné bude. Lest bude v ruce jeho 
a v srdci svém zhrdne a ošemetnosti svou rozptýli mnohé . a nad 
zhoubou jejich se utvrdí a rozmačká je rukou jako vejce". Potom 
i dobu krutovlády jeho udává, když rozpldeni budou svatf, kteří 
čistou obět vzdávají Bohu, řka (t. 9, 27.): "Uprostřed t-ébodnc 
přestane obět zápalná i suchá, a do chrámu ptijde ohavnost zpu
štěni, a až na konec času dokonalé potrvá zpuštění" ; ale polovice 
téhodne jsou tři roky a měsicd šest. 

5. Z toho všeho patrny jsou zvláštnosti netoliko odpadlictví 
a toho, který veškeren clábelský klam v sobě zabrne, nébrž i že 
jeden a týž jest Báb Otec , kterého hlásali proroci, Kristus pak 
ukázal. Nebot když pt·oroctv( Danielovo o konci [věků] Pán po
tvrdil, fka (Mat. 24, 15.): "li uvid.fte ohavno t zpu§těnf, o kteréž 
mluví Daniel prorok" (Danielovi pak viděni vysvětloval Gabriel ; 
ale týž jest archanděl Svět~tvůrce a tentýž i Marii blahověstll 
zfejmě přfštf a vtěleni se Kristovo) : tut velepatrně jeden a tentýž 
se osvědčuje Bůh, který i proroky předeslal, i Syna svého posla], 
i nás povolal, abychom ho poznali. 

1) Co někteH se ev. Ircnejem pfillě doslovně berouce na. obnovený od 
antikrista chrám v J nt.Sal mě obracejl, to jJnf lépe obecně bud' na sv. Církev 
slyAi, která nejednou v pfsmě .ehrámem Boha. tivého" aneb "chri.tnem &Yatým" 
(II. Kor. 6, 16. EfP.s. 2, 21.) sloTe, aneb na kterékoliv místo Bohu zasvěc ~. 

1) Železného obojku, j'mž ''írati bude lidi. Viz Slovo. Jungut. 

-



V. lm. 26, 1. Danielovo proroctví o konci arita. 

Hlava XXVI. 
Apoltol Jan ve svém Zjevení i .Krisms Pán potvrsojf Danielovo proroctv( 
o konci světa, o pádu světských fíší a konečném vftězství řfše Kristovy; z toho 

jde, že Bllh Danielt\v nenf žádný jinj', ne!II BOb, Otec Pin& JežfAe Krista. 

1. Jeětě pak zřejměji o }JOsledni době a o desfti králfcb, 
jižto v nf povstati majf a mezi které řfAe nynt panuj(cf rozdělena 
bude, věští Jan. u entk Páně. ve Rvém Zjeven{, mlnvě o t.om, co 
znaěilo těch deset rohd, je! viděl Daniel řka (17, 12. n.)t že mu 
řečeno bylo takto: "A deset robd, kter~ jsi viděl, jesti deset krá
lflv, kteřf ještě královstvf nepfijali, ale jako králové v jednu ho
dinu moc přijmou po šelmě. 'I'i 11tajf je dn n radu a daj( svou moc 
a Rilu svou šelmě. Ti bojovati b11dou s Beránkem a Beránek pře
mů2e je, nebot Pán pánd jest 2 Král králii". Patrno jest tedy, 
že z těchto tři .zabije ten~ kterýi přijíti má [antikrist], a ostatni 
podrobeni mu budou, a on bude osmý z nich; i zpustoš{ oni 
Babylon a spálí jej ohněm a dajf království jeho šelmě a budou 
pronásledovati Církev ; ale potom pak pffšt1m Pána našebo zničeni fr 
budou. :Nebot že to království rozděleno a tak zahubeno bude, 
di Pán (Mat. 12, 26.): "Každé království v sobě rozdělené zpustne 
a každé město a diim v sobě rozdělený 11eostojí". Rozděleno musi 
tedy býti i královstvi i město i ddm na desatero, pročež i toto 
rozděleni a t·oztfi~t.ěni pi'-edpodobnil. A bedlivě též Daniel konec 
čtvrtého království naznačuje prsty nožnfmi té sochy, kteronž 
Nabuchodonosor viděl, na které přišel kámen, utržen jsa bez při
činěnf rukou, jakož sám pravf (2, 83. 84.): "Noby pak jej{ z části 
železné z části hliněné, až pak se utrhl kámen bez přičinění rukou 
lidských a narazil na nohy želemé a hliněné [sochy té] a roztříštil 
je do konce". A potom n vysvětleni pravi (L v. 41. 42.): "A že 
jsi viděl nohy a prsty z části hliněné, z části železné, rozděleno 
bude království to, a od kořene železného bude v něm, jak jsi 
viděl, smfšeno felezo s hlínou, a. prsty nožní z části železné, z ěásti 
hliněné". A tak desatero prstfi nožmch jest desatero králů, mezi 
které království bude rozděleno, z nich! něktef1 budou stat.nf a při
činliví neb účinní, druzi pak nedba1i a ničemnt a nesvornf, jakož 
i Daniel pravi (t.v. 42. 48.): "Některá část království bude statná, 
jiná pak slabá. Jelikož jsi vidH Jelezo smí~ené s hlínou, - tak · 
bude srn~ semene lidského, a nebudou spojeni vespolek, jako 
nebývá spojeno železo s hli no u". A ie pak nastane konec1 d1 

~~ 



4á2 V. kn. 26, 2. Kacíři nbtroji Satanovými. 

(t. v. 44. 45.): tl A za dni\ králfiv oněch vzbudí Bt'lh nebeský krá
lovství, které na věky nebude ~eno, a jeho královstvf nebude 
jinému lidu dáno. I zette a rozptýlí voocka království a ono vyvý
~eno bude na věky. Jakož jsi viděl, ~e se s hory bez rukou utrhl 
kámen a potřel střepinu a železo a měcf i stříbro i zlato. Bdh 
veliký ukázal králi, které věci mají přijíti po tom; a pravý jest 
sen ten a včroý výklad jeho". 

2. Jestliže tedy veJiký Bttb skrze Daniele naznačil věci bu
doucí a skrze Syna svého je potvrdil, a Kristus jest ten kámen~ 
který utr.len jest bez rukou, jenž roztřfští dočasná královstvl a 
věčné uvede, ano jest vzkfišenf spravedlivých (" vzbudf" , vece, 
~Bfth nebeský království, které na věky nezahyne"): tuf nechť 
porafeni jsouce zmoudří ti, jižto Světotvťirce zanhuji a nepřizná
vajf, že od téhož Otce posláni jsou proroci, od kt~réhož i Pán 
přišel~ nýbrž praví, že proroctví pocházej( od rflzných mocností. 
Nebot co od Světotvůrce skrze všecky proroky souhlasně zvěsto
váno jest, to Kristus na konci dokonal, slouže vOli Otce svého 
a naplňuje ustanoveni jeho ohledem na pokolení lid ké. Kdo se 
tedy Světotvůrci rouhají, bud doslovně a zi-ejmě, jako stoupenci 
Markiónovi, nebo překrucováním učení, jako ' alentínci, a ,. ·ickni 
křiv~ tak zvanf nostikové, uznáni buďtež de vš ch ctiteld Božfch 
za nástroje Satanovy, skr?.e něž Satan nyní, jako nikdy prvét pa
trně se ukázal roubavcem proti Bobu tomu, který oheň věčný 
přichystal všelikému odpadlictvu. Nebot on sáto o sobě neod
važuje se rouhati se Pánu svému, jakož i z počátku ·krze hada 
člověka svedl, téměř aby Bňh nevěděl. Dobi-e Justin · řekl•), že 
pi"ed přichodem Páně nikdy neodvá:žil se Satan rouhati se Bohu, 
nevěda o svém odsouzení, poněvadž to [pouze] v podobenstvích 
a obrozfch od prorokfi.v-o něm řečeno jest. Ale když byl po příští 
Páně z řeči Krista i apoštolňv jeho zvěděl, že větný oheň přichy
stán jest jemu, an se byl o své viili Boha trhl, i v ·hn m, ktetf 
bez pokánJ v odpndlictvf trvají, skrze takové lidi rouhá s Bob~ 
kterýž jej odsoudil, jakožto odsouzenec, a hrich svého odpadlktvi 
Stvořiteli svému přičítá a nikoliv vé vůli a svému úmyslu, jakož 
i přestupnfci zákonů, j souce na trest odsouzeni, vinfvajf ustanovitele 
zálmni\v, ale nikoHv sami sebe. A tak i tito, d'Abelskou myslí pře
kypuji~, n~či~lná ohviňováo1 proti Stvofiteli naěemu pronáSejf, 
který nám i ducha oživuj(efbo dal i zákon věem hodný ustanoVll, 

1\ T"· mf ~ .... p~t&i\f 1. Ji' .... .,hiu Hi t 01'1'1 IV OR 9. • Jrl.~>~l,o vhlr J V"V Ub"-i ._._......... ~'' u w • ~·• .. • ...,"'' .... , a. a. W'wi\;-v • .,.,._ 

dOa Justúlova b7 vzato bylo, ffci nebe. Srovn. IV. 6, 2. pom. 2 • 
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V. kn. 27, 1. 2. O posledn. soudu, spojení s B. a odlouě~ni od něho. 463 
. 

nechtice nijak uznati, teby spravedlivé bylo odsouzen( Božf. Pro· 
čež i jiného si vymý~Jejf Otce, jenž ani nevf ani nedbá toho, co 
se nás týká, anebo i všelikým hňchňm svoluje. 

Hlava XXVII. 
Jak na posledním soudu spra.vedli'fi pojati budou k Bohu, bezbožní pak odlou

č~ni od něho ll věčné muky. 

1. Ncbot nesoudi-li Otec, bud mu nic do toho nenf, anebo 
svoluje u všecko, co se děje; a nesoudj-li, pak si . budou wickni 
rovni a jednoho losu dojdou. Zbytečno tedy bude příštf Kristovo 
a bude si odporovati, nebude-li sou di i. " ebot přišel odloučit 
člo\'ěka proti otci jeho a dceru proti matefi a snachu proti tchynj~ 
(Mat. 1 , 35.}; a "když budou dva ležeti na loži jednom, aby 
jedt1oho pfijal, druhého opustil"; a "když budou dvě spolu mleti, 
aby jednu pfijnl, a .. drubou znnechal 11 

( uk. 17, 34. 36.); aby na 
konci přikázal .ž nct1m sebrati prvé koukol a svázati v snopky 
(Mat. 13, 10.) k spáleni ohněm nenhasitelným, pšenici pak sebrati 
do stodoly (t. \'. 12.); a aby beránky svolnl v království při
chystané, ale kozly odeslal do úhnň vččného, jenž připraven jest 
od Otce ;eho ďáblu a andčldm ieho (t. 25. 33.). Což tedv? Ne-

.... • ' , , ft/ 

přišlo-li pnk SloYo ku pádu a ku povstání mnohých? (Luk. 2, 34.) 
Ku pádu zajisté těm, ježto nevěfi '' něj, kterýmt i větším odsou
zením na soudu hrozí, nežli obyvateli'tm Sodomy a omory (t 
1 , 12.), ku povstánf pak těm, ježto uvěřili a plni vi'lJi Oroe j ho, 
jenž jest v nebesicb. ~Jestliže tedy přišti Syna k všcchněm stejně 

e přib1fžilo, ale soudně rozlišuje \'ěříci a nevěřfcr, poněvadž samo
volDě věříce vtlli jeho plnf, i samovolně neposlouchajíce k učení 
j ho nepiistupuji: tuf patt.11o, i že Otec jeho všecky rovněž učinil 
a každého svou volnosti a svobodnou vQli obdařil ; ale i fe ke všemu 
hledí a o wecko pečuj , "wnnci S\'ému ' 'ycházeti káza.je nad zlými 
i dobrými, a dešť esýlaje ua spravedlivé a n pravedlh·é" (Mat 
5, 45.). 

2. A kteřfkoliv lásku k němu zachovajl, ty pojme ''e svou 
společnost Společnost pak s Bohem jest život a světlo a požfvánf 
všecll dobrých dar~v jeho. Kteft věak samovolně Boha se trhnou 
ty uvrhne v odloučeni od něho, které si sami Z'folili. Ale odlou-

• 
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454 V. m 28, 1. 2. Slovo B. na věCno!ti ka.ldémn vhodný byt vykazuje. 

ěen( od Boha 1} jest smrt, a odloučení od světla temnost, a od
loučeni od Boha jest pozbyti všech dobrých dard jeho. Kdožkoli 
tedy odpadlictvtm těcb nadtečenýeh darli pozbyli, jsouce odloučeni 
ode všeho dobra, u všelikém trestu se octnou, nikoliv jakoby Blih 
popředně tresty je stibnJ, nýbrž jelikož je trest onen sám násle
duje, když v~eho dobra prázdni jsou. Věčné a nekonečné jsou 
u Boha dary dobré, a tudiž i pozbytí jich j~t věčné a bez konce; 
jakož i pfi ustavičném světle ti, kteří se sami oslepili aneb od 
jiných oslepeni jsou, blahého u~iván1 světla ustavičně postrádají, 
nikoliv pak jakoby světlo jim působilo trest slepoty, nýbrž že sle
pota sama jim to neštěstí pdsobf. A proto fekl Pán (Jan at 18. n.) : 
"Kdo věři ve mne, nebude souzen", t. j. nebude odloučen od Boha, 
jsa věrou s Bohem sjednocen; "ale kdo nevěří", vece dále, ,již 
jest odsouzen, poněvadž nevěř.f ve jmeno jednorozeného Syna Bo- • 
žiho", t. j. samovolně se odloučil od Boha. "Nebot ten jest soud, 
le světlo přišlo na svět, a milovali lidé více tmu nežli světlo. 
Každý zajisté, kdo zlé činf, nenávid( světla a nejde k světlu. aby 
nebyli trestáni skutkové jeho; ale kdo čirú pravdu, jde k světlu, 

aby zjeveni byli skutkové jeho, protože v Bohu učiněni jsou". 

Hlava XXVIII. 
J'aký rozdíl bude mezi spraYedlivými a bezbožnými; ! e za antikrista veliké 

odpadnutí se stane, nnčež pak celý nět zahyne. 

1. Když tecly na tomto světě jedni k světlu spěchají a věrou 
se s Bphem sjednocuji, jinJ pak odlučuji se od světla a spouštěji 

se Boha, tut pficbázi Slovo Božf, 'Všechněm vhodný byt vykazujíc, 
těm ve světle, kde!to by ho požtvali i věelikého dobra, ktere jest 
v něm; těm pak v temnostech, aby účastni byli běd s nimi spo
jených. Protož i pravi, že ty .. kteff j ou na pravici, povolá do 
království Otcova, ty pak, kteřf jsou na levici, že uvrhne u věčný 
oheň (Mat. 25, 34. 41.); ti zajisté. připravili se o věecko dobré. 

( 

2. A proto vece apoštol (ll. Thess. 2, 10. n.): "Protože ne· 
· piijali lásky Božf, aby spaseni byli, proto je poěle Bt1h v účinek 

bludu, aby věHli lži a odsouzeni byli všickni, ješto neuvěi'i1i pravdě, 
ale svolili vnepravost", d totit onen [antikrist přijde a schválně 

• -



V. kn. 28, 2. Jak naznačen pffchod antikrista ve Zjev. 455 

sám o sobě odpadnutí v sebe zahrne, a všecko, co počne, dle své 
vůle a dle svého smyslu konati bude, a ve chrámu Božlm se po
sadí, aby se mu jako Kristu klnněli, kdož od něho svedeni budou ; 
pročež i spravedlivě "v jezero ohnivé bude pohřlžen" (Zjev. 19, 20.); 
ale Bůh, kterýž dle své prozřetelnosti před vfd.í všecko a taktéž 
v příhodnou dobu posýlá toho, který takový býli má, "aby nvěfiJi 
lži a odsou~eni byJi všickni, kteří neuvěřili pravdě, ale svolili v ne~ 
pravost". A příchod jeho naznačil Jan ve Zjeveni (13, 2. n.) takto: 
."A šelma, kterouž jsem viděl, podobala se levhartovi 1), a nohy 
její jako me(lvědí a ústa jejt jako ústa. lvova, a dal :jí drak sílu 
svou a trůn sviij a moc velikou. A jedna z hlav jeho jako zbita 
na smrt ~), a . mrte1ná rána její uzdravena jest. I země veškera 
divila se šelmě a klaněli se draku, že dal moc šelm.ě té, a klaněli 
e šelmě řkouce: Kdo jest podoben šelmě? a kdo bude moci bojG

;·ati s ní? I dána jsou jf ústa mluvicí věci veliké a roubán( a dána 
jest jí moc vládnouti za čtyfidceti dva měsíce. A otevřela ústa 
svá k rouhánf proti Bohu, aby se t·onhala jmenu jeho a stánku 
jeho i těm, ktei'í přebývají na nebi 3). A dána jest ji moc nad 
všelikým pokolenfm i lidem i jazykem i národem; i klaněli se jl 
všickni, kteřf přebývají na zemi, jichž jmcno neni napsáno v Be~ 
ránkově knize života, an zabit je t od počátku včta. Má-li kdo 
uši, sly§. Jestliže kdo do vězení povede, do vězenl pdjde ; 
pakli- kdo mečem zabijí, má mečem zabit býti. Tu jest trpě. 
livost a vfra svatých". Potom pak i o zbrojnoši jeho praví, jejž 
i lžiprorokem jmenuje 4), fka (t. v. 11. n.): ["A viděl jsem 
jinou šelmu, rum] Mluvila jako drak a v ecku moc první šelmy pro-

J) Ton šelmou rozmn~li i jiní antikrista. Tak (1{ nezuAmf vykladatel 
Zjeveni v. Jana (mezi spisy sv. Ambrosia; st0\'0. Comelli a Lap. Proleg. in 
Apoc.): "Le\'hartem, jcnt má srst pestrou, značí se pokrytec hi antikriste> o; 
jemu dá. tT~bel B\'ou moc, poněvad! pfebý\•ati bude v něm a prováděti skrze 
něho v· elikou zlobu <.Ttib I skon". 

1) Týž vykladatel Um lllÚlÍ k.Wihh'a, za první doby církve povst.nló, 
ale snahou sv. Okd potlačeni, kterti však antikrist ďó.belskou .oA metnostf a 
krutosti znon vzbudí a posilní. 

3) 'l'ý! to TJ' ládl\, le bnde antikrist rouhati se Kristu a hlásati, Kristus 
!e nenf Bnh, a že ha.o~ti bude n. mu :~enťky a jiné vyvolence, pravě, !e nle 
nemohou věiicfm pomoci a fe marn' jest úcta, marné njvA.nf jich. 

4
) Tentýž df, ie zbrojn em Um budněkt rý z pffvrtenc v antikristových 

se mačf, anebo muobtví jeho náhončích; Ty ch oniu·s pak pravi (bom. 
11. in Apoc.; m ~ sph!y sv. Augustina): "Zbrojn šem tim jest sbor kaciřstva 
pod jmencm ktescaoským jako berán s td.ffclho, aby tím vice t.Jně jedem 
hadfm své travičstvf provo2ovo.ti rooblo". 
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vozovsla před tváři jej(; i pftsobila, aby země a obyvatelé jeji kla
něli se ěelmě první, jejiž smrtelná rána zahojena jest. A činila 
znamení veliká, tak že i ohni rozkázala, aby sestoupil s nebe Da. 

zemi přro oblfčejem lidi, a svede obyvatele země". A to prav( 
aby nikdo nemyslil, fe o n z božské moci divy činf, nýbrž z kou
zelného ptlsobenf. A nenf divu, že přispěnim ďábelských padlých 
duchův zázrnky činf, "jimiž klame obyvatele země". "A dá zbot.o
' 'ti", dí (t. v. 4. n.), "obraz té šelmy a obživf obraz ten, tak že 
i mluviti bude obruz, a rozkáže usmrtiti všecky, kteří se nebudou 
kJan :\ti obrazu tomu". I di dále, že "d.'Í udřlali znam ní 1

) na čele 
a na pravici, aby ne měl nikdo ani kupovati ani prodávati, lečby 
měl znamení jmena té šelmy nebo počet jmena j~.jtho, i že jest 
JlOČet ten šest set ·edesáte šest , t. j. šestkrát sto, ~estkrát deset, 
še.-tkrát jedna, aby shrnuto bylo veškero odpndlictvo za šest tisfc let. 

3. Neboť za ko1iko dníi svět ten stvofen byl, za. toliko tisíců 
let bude dokonán t). A proto pl'a'vf písmo (I. Júojž. 2, 1. 2.): 
"A dokonána jsou nebesa i země i v e ka ozdoba jejich. A do· 
konal Bůh šestý den díla svá, kwrái u "-iniJ, a odpočinul Búh dne 
edmého ode všech děl svých". Ale to jest i vypmvován{ ·minu

lého, toho co se stalo prvé, i pl'oroctví toho, co bude. Nebot 
den Pán jest jako let ti sic; v šesti tedy dnech dokonáno bylo, 
co učiněno jest; patrno tedy, že dokonání toho jest l'Ok SťStitiskL 

4. A protož i po všechen čas ~e tvoř1 čloYČ'k, jako l•yl na 
počátku zpdsoben l'Ukama Dožfmn, t. j. Synem a Duchem, dJe 
obrazu a JlOdobcnstvi Dož:110, any se odstraňuji plevy, t. j. oupad
lict\-1, ale pšenic shr r ažduje do stodoly. to jsou ti, kt ří věrou 
v Bol1a užit k plinášeji. A proto jest zármutku potřebí těm, ktri'í 
lc spasení })řicházejf, ab~· t~mčí· vymhí eni a s ml ti a v trpěll\·osti 

1} Vyklnclat 1 nen opčt vece: "Jako rny Bc znamením K.risto,·)• t, 
t. j. sv. ktfžcm znamend.me, t&k hude sno.d i antikrist mfti své zoamcni, jim:& 
by znamenáni byli, kdož • Mí v něj. - rovUhnc-li, jak vPlmi c proti\·{ toto 
nejsv. r.nsmeol viry nn.ší přemnohým od doby t. ř. ftformn c. která zavrhla 
zn&.mcnati se sv. kl'iiero, zvláště pak od tloby francouzskó r voluctJ, ktr ri 
zběsile všude křtte kácela, a mod ruího Jibernl' mu, ktCl-ý se za sv. křlž dl, 
co zatím i tajná společnost v.ednářsU s\'é nlá"tni m tn nf mň, pod nímt 
ee { ďábelskou mod broji proti v mu, co Bob~ vitbCC, Krista l~ána po.k zy)áště 
e tý , nebylo by věru po tilo U, kdybychom se domnívali, že jii unRtali 

dnové nntikri ta. 
1) Toto mfn nf s . ltenea o trváuJ sv'ta sdUl'ji n toliko mnod sv. Otcové 

a spisov~telé ltea~tí, nýi.Jd i ftdo• é, ano i pohaD ké }lOdánf tak~l znl. 
Sr 1n. Mlgn Rt.r. 1820. n. AvAak kdož Bt' 61DÍ odd!iti, aby zkoumal sou Y 

ÍlolC a nPvMa sám po· et dnft svého krátkého livot&, c:htěJ určOVati let sv LO\'á t 
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slovem Božím zaděláni a upečeni jsouce [jako chléb], vbodni ·byli 
hodfl královských, jakož jeden z našincfiv 1) tekl, j~a. pro vyznáni 
Boha odsouzen k ěclmám: "Zrnem Božím jsem, zuby ~elem semlet 
budu, abych shledán byl čistým chlebem Bož1m". 

Hlava XXIX. 
V ti cko ml\ sloužiti k proapěclul lid.,tm; proto Eóh i zl6mu dopustil od po 
č."\tku; to Vl'Cholu svého do!l!bne v a.ntikristn, jsouc mnohodsol.m(\ předobrazeno. 

I. Proč však tomu všemu Bub dopustil, aby tak se stalo, 
toho dúvody položHi jsme v lrni.bácb př de l}~ch a ukázali jsme, 
~c to věecko se stalo pro člověka, jenž měl spasen býti, aby totiž 
samovolnost a samostatnost jeho zrála k nesmrtelnosti a připra

vovala jej k úplnému a věčnémn podrobeni se Bohu. A proto 
jest i tvorstvo ku prospěchu člověka; ne bot neni člověk pro tvor· 
stvo, ale tvorstvo pro člověka učiněno. Ale národy, ktei'i ani očí 
svých nepovzne li k nebesdm, aniž dikfi činili stvořiteli svému, 
aniž viděti chtěli světla pravdy, ale jako slepé m. i v hloubi ne
moudrosti zahl'abáni jsouce, "1)· spravedlivě považuje pismo jako 
krůp~j na okově a jako prášek na váze a za nic" (Is. 40, 15. 17.), 
ješto k tomu toliko prospěěnými a užitečnými jsou spravedlivým, 
kolik pro pěje stéblo ke vzrtlstu pšenice a její pleva k palivu pii 
vzdts1á ní zlata. A proto na konci, až cirke náhl odtud pojata 
bude, "nastane", jak pf mo d.í (.Mat. 24, !H.), "souženi, jakébož 
neb)·lo od počátku, aniž bude". Nebot to bude posledn1 boj spra
\'edlivých, v n mž vitězíce l\orunováni budou neporušite1nostf. 

2. A proto s též v pří ti šelmě pojímá veškeru. nepravost 
a .ošemetnost, aby ta všeliká v nf splynulá a sevřená odpadlická 
mocno t uvliena byla v pec ohnivou. Vhodně pak i jmeno jeji 
rniti bude počet šesti et šedesáti š sti, pojhnajíc v oobě veškeru 
předpotopnf směsici bezbožnosti, povstalou odpadlými anděly g), ne~ 
bot N m I v ku včho let ~t set, když potopa přišla na zemi 
spJáchnont vzpouru svrchovaně bezbožného · pokolenf zemského 
kteréž bylo za duň Noemových, pojfmá se pak i veěkero bludařstvo 
po potop s vymyšlenými modlami a zabfjen{m prorokflv i pále· 
ním spravedlivých, až po tu dol:·u, když Nabuchodonosor postavil 

1) Sv. lgoatius M. v liiitě k ŘíB. hl. i. \ 
' ) rol'n. "t-ýše I •. 1 , 2. a 36, 4. 

. , 
, 
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sochu z l'ýěf loket šedesáti a z šiff šesti, pro kterouž i Ananiáš 
a Azariáš a Misael, ie se jl totiž neklaněli, uvrženi byli v pec 
ohnivou, takto budoucf pálenf spravedlivých na konci vělm tfm, 
eo se jim stalo, pfedobrazujfce. Nebot celti ta socha byla předobra
zenim piíšti toho, který by rád chtěl, aby se jemu 88.1llému jako 
Bohu všitkni klaněli. Těch šest set let věku Noemova. za jehož 
doby přišla potopa pro odpadlictví, a počet loktů, jež měřila socha 
ta, pro kterouž spravedliví v ohnivou pec uvrženi jsou, značí počet 
jmena toho, v nčmž se domf ve~kero ~e~titisfcleté odpadlictví a 
nespravedlnost a nešlechetnost a lžiproroctvl i lest, pro které 
i potopa ohnivá přijde. 

Hlava XXX . 
• 

O. významu 'ísla 666, že nebe dle něho nic jistě souditi; o království an ti-
kristově a smr~ jeho. 

1. To když tak jest a čfslo to ve všech i starých a zprávných 
spisech se klade, a když tomu dosvědčuji i ti, kteřf vllči Jana vi
děli 1), a počítáním se dovidfune, ~c číslo jmena šelmy dle počf-

r 
táni řeckého pomocí pfsmen obsažených v něm drž( 666, t. j. tolik 
desítek kolik stotek, a kolik stotek tolik jednotek (nebot opako~ 
vané číslo jednotné šestice představuje opakované odpadlictví na 
počátku, v středním věku i na konci), tut nevím, jak tu někteřf 
zbloudili a za svou nev~domosti číslo jmena toho u prostředu 
zrušiH, odejmouce pět de s ft c k a počitajfce jich misto šesti 
j e dnu. Ale to bylo tuším vinou opisovačd , jak bývá; poněvadž 
se totiž pf mena i za čislice kladou, mohlo se snadno pfsmě fecké, 
kteréž znač! šedesát protáhnouti v řecké jota V) , a potom někteft 
bez rozvahy to přijali, .jinf ze sprosté neumělosti desítky se drželi, 
a jin! opět přes svou nevědomost odvážili se i po jmenech pátrati 
při ~pravém čísle. Av~ak těm, ktef( ze sprostnosti a beze zlého 
úmyslu tnk činili, tušún, odpustf Bůh. Kteří však z marné chlouby 

•) T. j. Jana miláčka Phě a spisovatele apokalypse; múú pak Polykrata, 
lgnatia, Polyka.rpa, Ari tiona, Jana preebyt ra & j. Když sv •• Tan til až do 
ttcUho roku c(S. TroJana (101. po Kr.) a PoJykarp v 8G. roce vě u svého (168. 
po Kr.) mučeniekou smrti sricl, docela patrno jest, !e Polykarp 1 učni apo· 
ltolskými ror.m1ouvnti a od nich pravým n. led m jejich naučiti se mohl. 
Jeho pak učněm byl sv. Irenej. 

ll) 60-~ aneb :::, IO:=t aneb I. 

-
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stanovl jmena s nepravým počtem , a některé od nich vypátrané 
jmeno určuji tomu, který přijití má, tací neujdou beze §kody, po
něvadž netoliko sebe oklamali, ale i 'iné, ji!to jim uvěřili. Prvnf 
pak škoda jest vypadnouti z pravdy a C() nenf považovati, jakoby 
bylo; potom nezastihne toho malý trest, který k písmu něco přidá 
nebo ujme, v kterýž jistě upadne, kdo jest takovým. Ale i jiná 
nemalé nebezpt:čl hroz( těm, kteff křivě se domnrvajl věděti 
jmeno toho, který přijíti má. Nebot budou-li oni se domní
vati, le jiné jmeno má, a pod jiným-li pak přijde, snadno svedeni 
budou od něho, [domn1vajice se] jakoby tu ještě ani nebyl, jehož 
e yarovati maj(. 

2. Taci tedy mají se učiti a k pravému toho jmena čfslu se 
ua''l'átiti, aby nebyli mezi lžiproroky počteni. Vědouce pak jisté 
pismem zjevené číslo, t. j. 666, očekávejte nejprvé rozdělen( řiše 

mezi deset [králťlv]; a potom co oni vládnou a své věci Hdi a krá
lovství své rozmnožují a náhle jeden pficházi a panství si uchva· 
cuje a druhé potfrá, maje jmeno s řečeným počtem, toho pak uzná
vejte býti "ohavnosti zpuštěni". Tot i apoětol df (1. Thess. 5, 3.): 
"Nebo když budou říkati: Pokoj I a bezpečnost! pak náhle na ně 
přijel zahynuti". A Jeremiáš netoliko wihlý jeho přfcho~ nýbrž 
i kmen, z ktel'ého přijde, udává řka (8, 16.) : "Od [kmene] Dan 
uslyšfme hlas rychlosti ořO. jeho; hlasem řehtání hiebcuv jeho třástj 
se bude všecka země ; i přijde a díře zemi a plnost její i město 
i obyvatele jeho". A proto se kmen ten ve Zjevení nepřiěftá. k těm, 
kteří spaseni budou. 

3. Jist~ji tedy j st a bezpečněji očekávati vyplnění proroctví 
nežli zkoumati a hftdati jmena 'akáko1iv, poněvadž lze mnoho jmen 
udati řečeným počtem, a nicméně otázka bude tatáž. Nebot na
lezne-li e mnoho takových jmen s týmž číslem, tu jest otázka, 
které pak z nich bode miti ten, kterýž přijíti má? Že pak toto 
neprav1m jako z nedo tatku jmen, to ěfslo obsahujtcicb, nýbrž z boha
bojnosti a horlivosti k pravdě, - mát jmeno Ev&·1~%W to číslo, 
o kterém e táži; ale nic o něm netvrdfm. Ale i jmeno Ae~~i~ 
obsahuje čí Jo 666, a jest velmi pravdě podobno, !e posledni tiše 
to jmeno má; ne bot Latiníci jsou nynt panujfcfmi ; av§ak nebudeme 
se tJm vychloubati Ale i jmeno T~t<tOtv, prvnf slabiku plšice dvěma 
pfsmenoma řeckýma t a t, ze všech jmen u nás se nalezojtc1ch 
pravdě nejvfce se bližf. Nebot· drž( řečené číslo v sobě a má písmen 
ě~t, každou slabiku o třech písmenech, a jest pradávné a neoby
~ejné, aniž pak který král z těch, ktetf u ná jsou, Titánem slul, 
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aniž která modla ze věech, které u Řekův a cizinc~ se ctf, tlm 
jmenem se nazývá; a té2 za božské se pokládá u mnohých jmeuo 
toto, tak že se Titánem i slunce zňve od těch, jižto nyní panuji; 
obsahuje pak i pojem cllloubné pomsty , poukazujfc ke mstiteli, 
jenž dělati bude, jakoby mstil neprávě potlačené. I jest ' 'ubec 
i starodávné i viry hodné i královské, více však i násilnické jmeno. 
Poněvadž tedy tolik dtlvodl1 k své straně má to jmeno Titán, arcit 
se podobá, abychom z tolika dňvodťl soudili, feby suad Titánem slouti 
mohl, jenž přijíti má. Nechceme se však v nebezpeči pouštěti. 
auiž na jisro prohlásiti, že toto jmeno míti bude, vědouce, že kdyby 
v přítomný ěas zřejmě to jmeno hlásáno býti mělo, byl by je ohlásil 

1 
i t n, který Zjeveni vidět t). Nebot neni tomu tak dávno, co je 
''i děl, nýbrž skoro za naši doby, ke konci panování Domi
tianova 2). 

I 

4. Ale ten počet jmena udal, abychom se bo varovali, až 
přijde, vědouce, kdo jest, jmeno Yšak samé zamlčel, voněvadž není 

1
) Přestavajíce na výkladech toho jmena amým sv. Otcem uvedených. 

toliko podotýkáme, že nejnovějši ·ykladatel apokalypse D1·. Aug. Bispiur 
(str. 229. n.) v čísle 666 shledlivó. hcbrejsk !L2'Y.. fi~ t. j. erón dsař, je· 

likož J-50, -r-::200, '-G, :=50, y=IOO, i: 60, 1 =200; a vyvrncejc Dňmitky 
proti hebrfjskému výkladu toho čísla zvlá · tlti dli vod pro sebe t:.patřuje v tom 
2e, jak sv. Irenej výše ě. 1. di, někteřf misto 666, })Očítali G16 tPcké .::. prota· 
bojíce v I, a číslo to se jevf, vy lovíme-li řeck6 N~(W'J lati!Jl! r ~r" i-:~. e 

počftAme·li }lak J=óO, -r-:::200, ~-6, p=lOO, ~.;-60, -,:=200, c ž čillf úhru m 616. 
- Jiné výklady viz u Miguea. str. 1828. a o. ; srov11. i uSila, Zjev. 13, 18. 

l) Jakkoli" svěde tví to o době epsáof ap kalyp nfj taršf j t, dál 
pak phodccm svým převeliké yMJy o bývá, a Ensebius (Hist. cccL llll8. 20. aj.) 
ae sv. Jeronymem(de vir. ill. c. 9.) j st rzllji, mf tněji ještě tu•čujlce, le r. 14. 
panováni Domitlánova sv. J an na o trov Patmos vypověděn j ·t, nicméně jU. 
za pnnícb století r~.zné uúnčn{ v otázce ~ je\i n Etlnauius (h~r. óit 33.) 
vybnansh·f to klade do vlády Klandiovy (od r. 41.-M.), Tbcofylakt (Pro· 
oem. iD ang. J .) a mladAí Hippo1yt ( l•ronic. fragm.) do vlň.tly Nerónovy 
(od r. M. .) Pscudodorotb us (np. Mm N. T. p. 197.) do doby 'l'tiiJáno\"~ 
(od r. 98.-117.) Ncshoda ta těsně onvi.si s otázkou, nlli·li se v hl. ll. chrám m 
a J erusalélnem rozuměti chráll\ a mčsto před rozbouráním \'Oj. ky Hmskýnů, 
tili ''Ýkladu aJlegorickému rati přednose, a ruá~li ee v hl. 17. sedm krnl6. vy. 
lotiti o prvních sedmi saH b tirnských, čilí nic. .. d ! 1 t i 1•r nfo1i, "klP.ň padli", 
ro.zwněji Au~USta., Tiberia, Knja Ka1igulu, KlaudiD, Nerónn, a šestým, nkterý 
jeBt", albu, jenž eróno\'y dekro y zru~il , Dlf\ii za to, že sv. J an Zl\. Neróna 
v i{ímě v nlldobě rozfiliMtým ol :j m apln n mučen byl, a když mu illkterak 
11eublUeno, na ostrov atm()B vypov: d~n je11t a tam zjevení Pá.ně účasten se 
stal. Aby pak Ireneu. pr<lti 80b neměli. dovol~vl\i( se ť1pluého j 1 na Neró
non : Lu~iu.s Do mi ti u e Nero, odkud prý mýlka 11 Do mi tl ú ne m po,·etala 

.. 
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hodno, aby od Ducha svatého zjeveno bylo. Neboe kdyby od něho 
bylo ohlášeno, snad by pak i po de1ší dobu trval ; a1e ted, poně

vad! "byl jest a. nenf, a vystupuje z propasti a na zahynuti jde" 
Zjev. 17, 8.), jakoby ho nebylo, a proto ani jeho jmeno nenf zvě-
~továno, neboť o tom, co neni, ani · jmeno se nehlásá. Až pak t · 
zpusto~i antikrist ten všecko na. U>mto světě, kraluj po tři Jeta 
a šest městcflv a posad! se v chrámě Jerusalémském : tut Pán přijde 
s nebA v oblacích ve slávě Otce vébo a uvrže i onoho i stoupence 
jeho do jezera ohnivého, spravedJivým pak zpusobi dobu krá.lovstvf, 
t. j. odpočinek, posvátný den sedmý~ a ustanoví dědictví zaslíbené 
Abrnbámovi, v kterémž pak království, jak di Pán (Mat. 8, ll.), 
,mnozf píijdouce od východu a západu, stolovati budou s Abra-
hámem, Isákem a Jnkobem ". 

Hlava XXXI. 
Že těla na.§e vzkříšena butlou, dohrzuje smrt, vzkříšení a stoupení Páně; duáe 
. pravedlivj·ch do té doby prý potrvJ\j1 na skrytém mistě, a.žby k dokonalému 

oslavení a blabu dospěly. 

1. Ale poněvadž něktefi z ~ch, ježto e pra,·ověrnými býti 
domnívajf, překračuji postupný řád spravedlivých k dokonalosti, ne
uznávajfce žádného pokroku k neporušitelnosti, kacffské tfm náhledy 
chovají. Neboť kacffi povrhujfce výtvarem Božím a neuznávajfce 
pasení těla svého a zavrhujíce i zas](benJ Boži a se vflbec smýw 

šlenim svým nad Boha vynášejíce, pravf, ie ihned po smrti povzne
sou se nad nebesa i nnd Světotvflrce a přijdou k Mateři bebo ke 
svému smyAlenému Otci. Kdy! tedy veAkero vzkř~enf zavrhují 
a seč jsou, odstraňujf, ký div, ie ani řád vzkfíšeni neznajt, nechtě
jice uznati, že kdyby tak bylo, jak oni praví, sám též Pán, v nějž 
prý přec věřf, nebyl by učinil ttetiho dne své vzkff.šenf; nýbrž 
byl by umra na křfži~ ihned vzhflru .se vznesl, zanechav tělo své 
zemi I Nyoí v§ak on po tři dni trval. kde jsou mrtví, jako! pro
rok o něm •) df: "Rozpomenul se Hospodin s atých na mrtvé svoje, 
kteří spali v zemi pohřbem, a sestoupil k nim , aby je vyvedl 
a spasil". A sám Pán vece (Mat. 12, 40.): "Jako byl Jonáě v bfioo 
velryba tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v srdci země". 

') Viz III. 20, 4. pozn. 2. 

• 
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Ale i apoštol di (Efes. 4, 9.): "Že pak vstoupil, což jest, leč že 
i sestoupil u vnittn( 6isti země?" A David totéž o něm před po· 
vfdaje řekl (Ž. 86, lS.)~ "Vytrhl jsi duAi mou z propasti nejblubti". 
Vstana pak z mrtvých tfetibo dne, řekl Marii, ana jej prvnl viděla 
a se mu klaněla (Jan 20, 17.)~ " cdotýkej se mne, nebot jsem 
ještě ne to upil k Otci; &le jdi k uěeníkům a rci jim : Vstupuji 
k Otci svému a k Otci va§emu". 

2. Když tedy Pán zachoval zákon zemřelých, aby se stal 
pnorozencem z mrtvých, a trval do třetího dne v nitru zemském ; 
potom pnk v stana z Dll't\jch ve svém těle, tak ~e i rány hřebů v 
ukázal učeoíkO.m, ta k vstoupil k Oki: nuže, jak se nestydf oni 
praviti, že propasti jest sice tento náš svět, jejich pak mitřnf 
člověk že opustě t.oto vezdejM tělo odebéře se na místo nadne
beské? Nebot když Pán se odebral "u pro třed stínu smrti" (Ž. 22, 4..), 
kdež duše zemřelých byly, potom tělesně z nu-tvých vstal a po 
z mrtvých vstáni vstoupil: tut patrno jest, ~ i duSe učeníkfiv jeho, 
pro něž i toto učinil Pán, odeberou se do toho neviditelného místa, 
od Boha jim určeného, a tam až do vzkřišeru potrvaj1 1), očeká

vajíce z mrtvých vstání; potom obdrževše svá těla a tak úp1ně, 
t. j. tělesně vstanou, jakož i Pán z mrtvých vstal, a tak přijdou 
před tvář Boži. "Nebot neni učenfk nad mistra, ale dokonalým 
bude každý, jsa jako mistr jeho .. (Luk. 6, 48.). Jakož tedy mistr 
náě neod1etě1 ihned pryč, ale dočekav určeného od Otce času svého 
vzkřišeoi (což i Jonášem pf-edobrazeno bylo), třetího dne vstana 
[potom na nebesa] vzat jest: tak máme i my dočekati určené od 
Boha doby vzkřlšenf svého , pfedpověděné proroky, a tak vsta
nouce vzati býti [na nebesa], koJikkoliv z nás Pán toho za 
hodny uzná. 

1) Podle toho místa e zdá, že 1v, Otec trvání tak zVIUl~bo limbu i pr-es 
na n be vstoupení Páně prot&Al\)e až do té doby, kdy podle nnuk:i"J<'ho cbili· 
utické (viz hl. 82. a n.) du umtelých s těly 5\rými spojE'ny bndou, aby di'í\'e 
zde na zemi účastenstvi měly v královstvf tisfcl t~m. 



v. Jm. 82, 1. leětě pfed eoud. ntanou a ovlMn. sprav. obnov. tvontvo. 463 

Hlava XXXII.1
) 

vatí ohdrň odměnu v týchž tělíeb, v kterých všeliké strasti trpěli; tak to 
BU.h slfbil a veAkera piiroda to očekává. 

1. Poněvadž tedy mysli mnohých učením kacířským zvrátiti 
se dávaj~ Um pozbývají i známosti řádd Božfcb a tajemstvf vzkň
šeni spravedlivých i královstvi toho, které jest počátkem neporu
~enosti, kterýmž z ponenáhla cvičeni budou pojímati Boha ti, kteff 
za hodny toho uznáni budou. IJottebf však jest pověděti o tom, 
že spravedlivci, za pf1chodu Páně vzkřf~ni budouoo, nejprvé v tomto 
obnoveném tvorstvu dědictvf od .Boha otcům zaslíbené přijati a jfm 
vládnouti mají; potom teprvé bude soud. Spravedlivé jest zajisté, -
aby v témž tvorstvu, v němž pracovali neoo trpěli, v$lijak strastmi 
zkoušeni jsouce, v témž otlmtsny za to utrpení 'přijali ; a v kterémž 
tvorstvu pro Jásku k Bobu u mreeni jsou, aby opět ~ivota nabyli; 
a v kterémž tvorstvu porobu s!Weli, aby též vládli. Bohat zajisté 
ve všem jest Bt1h a všecko jest jeho. Máť tedy i tvorstvo samo~ 
obnoveno budouc k prvnímu stavu, bez odporu sloužiti spravedlivým. 
A to zjevil apoštol ve svém listu k .Řfmtmňm řka takto {8, 19. n.): 
"Nebot očekáváni tvorstva zjevenf syn(\ Božích očekává. Marnosti 
zajisté poddáno jest tvorstvo nechtějlc, ale pro toho, který! je 
poddal v nad~ji, proto že i tvorstvo vysvobozeno bude od služeb .. 
nosti po~enf ve vobodu slávy syni\ Božfch". 

1) V ná8lcdl1jfcich pěti hlavách ro.v.episl\i ae sv. Ircnej o tisíciletém 
blaženém panoviWf Krista s vyvolenci 6v)•mi na obnovené po ~ahynutí antikrista 
zemi a v nově vystnvcnt!m Jeru.wlt!mě. Dn:elt totiz DM sv. Otec s mnoha jinými 
učiteli cfrkcvnhni (Jnstinem, P ~l:'- Tertul~a\n{'~ Laktantiem aj.) tuto do
mněnku 2a podrumn'-žtd v, kteři se n· ra.k n moiill'vitlátt-nil!ěje na avěhkou 
moc a vládu zaslíbeného Mesiáše, doslomě berouce všecko, co o něm v pro
rocich př dpoYěděoo bylo. A viak BAm Kristus Pa\n toto domněnJ káral, kdyi 
na něm matka Zehedco ct\ Udala přít.ně STým synllm, kdyi ae dvěma uče
nikom do Emaus jdoncim zjevil a ko čně krátce před svým na nebe11a vstou
pením. !'rot ž i mnozí sv. Otcové a učitelé církve {Diviš Alex., Eusebius, \ 
Au ustin, Theodoret, Epifanius) tomu mfn nf odporovali. (rkev pak dlouho 
tu otázku o ·f-enu 11e hA "i, ko čně kdy:t ji něktefl {N poa, biskup egyptsk)•, 
Korakión, ApolJinaris Laodikejský) utput.nti i písm m i slovem zastávali, za· 
vrhla. 'rovn. Eus. lliat. cel Vll. U. Hieron. 1. Vlll. in Ia. Ale to ne
budiž sv. tomu tci, tllk znam nitlmu biskupu a krv08VMku pro Krista, 
na ujmu. Ncb()t BAm nenf ani nálezc.em ani urputným za.stavatelem jejím, 
nýbrž jak ji od jinak horlivého, ale v té přfčině nesoudDého Patli biskupa 
BlyAel, tak nám ji zachoval. - Jeětě podotknuto bud, že většf ~W,t rukopist'lv 
a vydánf, snad z Octy k sv. Otci, toto t .. tero kapitol opomfjf; prvnf, který je 
dle jednoho \\plnóho rukop u da.l, byl Fcuard nt, j h ž i m: u vysvětleci 
jich pi'idriim • 

ll 

I 

I I 



464 V. k:n. 82, 2. Jak to zaslíbeno Abrahámovi. 

2. Tak tedy i zaslibení Boif, které učinil Abt·ahámovi, Jlevné 
trvá; tekl mu totiž (1. )loji, 13, 14.): "Pozd,•ibni oči svých a po
hleď z místa, na němž nyní jsi, na půlnoc a na poledne a na 
východ i na zápaťl Všecku zemi, kterouž vidfš, dám tobě i semeni 
tvému až na věky". A opět praví (t. v. 17.): "Vstaň a projdi tu 
zemi na dýl i na šiř jejf, nebo tobě ji dám"; a on neobdržel v nf 
dědictví svého, ani s šlépěj nohy, a vždy byl cizincem a příchozím 
v nf. A když umfela ara, manželka jeho, a HetcjšU darem mu 
dáti chtěli mfsto, aby ji pochoval, nechtěl je přjjati, ale raději 
koupil pohřebiště za čtyři sta dvoudrachem střibra od Efrúna, syna 

eorova Het.ejského (t. 23 ll. n.), očekávaje zaslíbeni Božf, aby 
se nezdálo, ~e přijímá od I i d í, r..o mu B i't h sll bil, i·kn mu opět 

takto (t. 15, 18.): "Semeni tvému dám zemi tuto od potoku egypt
ského až po velikou řeku Eufrat". Jestliže tedy Buh mu tu zemi 
v dědictvf slíbil, on pak po celou pout svou jí ncobdržcl, mu f ji 
obdržeti s JlOtomstvem svým, l j~ s těmi, jižto se boji Boha a věřl 
v něho, při vzkt.mení z mrtvých. Avšak potomstvo jeho je t církev, 
která obdržela. právo synovshí Božího, jako.ž í·ekl Jan Křt. (3, 8.): 
"Mocen j t Bdh i z kamenl vzbuditi syny Abrahámu", ale i npo· 
ětol dí ve svém listu ke Galattlm (4, 28.): "Vy pak, bratří! podle 
Isáka synové jste zaslíbení". A opět zi-ejmě v tém~ listě pra,i, 
.že ti, kteff v Kri ta uvěiili, v Kristu přijfmajf zaslfbenť Abrahá
movo, tka takto (3, 16.): "Abrahámovi vyřčena jsou zasltbenf a 
semeni jeho". I ned.t ~ "1 semenum", jakoby o mnohých, ale jako 
o jednom: "A semeni tvému", jenž jest Kristus. A opět dotVI·
zuje, co řekl~ pravf (t. v. 6. n.): "Jako~ Abrahám uvěiil Bohu 

· a počteno jest mu k spravedlnosti. Poznáváte tedy, že kdož jsou 
z ''iry, jsou synové Abrahámovi. Předz,,ěděvši pak pfsmo, že BOb 
z vfry ospravedliíuje národy, předpovědělo Abrahámovi: Požehnáni 
budou v tobě ~ickni národové. Pročež kdož jsou z vfry, po .že
hnáni budou s věřicfm Abrahámem". Tak tedy ktlož j ou z vfry, 
požehnáni budou s věrným Abrahámem, a ti jsou synové Abra
hómovi. Dt'lb pak zru líbil dědictví země Abrahámovi a semeni 
jeho; již pak ani Abrahám ani potomstvo jeho, l j. kteří věrou 
ospravedlněni jsou, nemají v nJ dědictví nyn1, a1e obdržl je při 
vzkff§en( Spr&\1edJivých. Nebot pravdomluvný a spolehlivý jest Dfih ; 
a proto! i blaho. a vil (Mat. ó, 4.) "ticllé, poněvadž oni zemi vlá .. 
Jnouti budou" 1). 

•) Na to praví jalc učeDý tak střízlivy mistr pfsma ev. Jerou m: "Nejsout 
lilf a mfrnf, kteří vl:idnou to u to zem(, kteli mnohdy i své od rodič pocbi· 



V. kn. 83, 1. 2. Jak napoTědťno Kristem. 

Hlava XXXIII. 
o posud řekl, hled' dotvrditi výroky Krista Pl.na, pože.bo,nfm laé.kovým a a'fě

dectv{m Papie., bez ml.la mrteVDJka apoAtolůT. 

1. Protož bliže se k svému umučenf, aby zv stoval Abrahá
movi a jeho následovníkům otevřeni dědictví, vezma kalich a když 
byl díky vzdal a z něho pi1 1

) i podával učeníkflm, tekl jim (Mat. 
26, 27. n.): "Pfte z něho všickni. Tatot jest krev má nového zá
kona, ktel'á za mnohé vylita bude na odpuštěni hříchdv. Ale pra
vtmt vám, od této chvfle nebudu pfti z tohoto plodu vinného ko
řene až do onoho dne, kdyf jej plti budu s vámi nový v králo -
stvi Otce mého" !t). všemt on Sc'lm d ... dictví země obnov( a doplní 
tajem tvf slávy syn fl v, jakož praví David (Ž. 1 3, 30.): "Ty obnovfš 
tvářnost země". Slíbil, ~e bude piti z plodu vinného kořene 
se svými učenfky, a tim ukazuje i dědictví země, ve kterém se 
pfti bude z nového plodu vinného kořene, i tělesně vzkř1šent 

své. Nebot to nové tělo, které vzkftšeno bude, totéž jest, které 
nový obdri.l kalich. A tak nelze si mysliti, ani žehy někde v nad
nebeských krajinách se svými bytuje pil z plodu vinného kořene, 
nni teby netě1e nými byli pijfcl z něho; nápoj zají té z vinného 
rév{ tělu náleží, nikoliv pak duchu. 

2. A protož i řekl Pán (Luk. 14. 12. n.): "Kdyf čiufš oběd 
nebo večeři, newv bohatých ani přát~l ani sousedflv a příbuzných, 
aby snad na vzájem nepozvali tebe a tak stala se oplátka od nich; 
ale povolej chromé, slepé, žebl'áky a blažen budeš, poněvadž ne-

zejlcl dědictví obětuj{, ne!li by se soudili; nýbrž udatní nllsihrlcl a hrclinové, 
ti si krutými boji vAecko podmaniti zn&Jf. Avšak oněmi slovy .zaslibuje BGh 
zemi livých1 kdcž tich~ spravcdlivce blaho věčné oéekává.". Takori dobra 
núnf pfuna sv., "která ani oko neridělo, ani ucho neslyšelo, aniž v srdce ělo
v&a veAla". 

1) Oblíbený to nAhled některých ev. Otcdv, i av. Jeronyma {ad Bedlo. 
qoaest. 2.)1 Augustina (de doctr. cbrist. JL 8.), Zla.toust<:e (in Matth. hom. 82.) 
a j., který se dak s těží Srovnati clA a ideji sv. ptijlminf a pra'd-li n. Tomii 
Aq. {S. th. p. m. qu. 81. art. 1.) mezi jinými ddvodJ pro toů> mfněnf, le 
.Kristos in i pokftiti se dal, privem odvětiti lze, !e to nebyl kfeet svl.toatoý. 

~) Ta lova nikterak n evMěf pro nauku chiliast(\, je.ito Kristus Pin 
výslovně dl, !e l)ude plti z toho plodu a! v onen d en ~iaté ftdálený, a 
v královstvi Ot<:e svého, t. j. v nebesfch, kam k Otci STému odcš 1, i pl&U 
tedy o bla!cnosti n beaké, a slovem fna rozumi se ~ienl. radoe1 a Te11eU, 
ktEriho &pi'avedlivi někdy s Kri.ttem PAnem potínti budou. Podobně rosuměti 
dluino i jiným výroldtm pfsma, které chiliasté na av(lj IIDysl vykl,dali. 

IIHeua, pfel. 41. 30 
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V. kn. 33, 3. Jak obsaženo v požehnání Isákově. 

mají, čim by ti odplatili ; nebot bude tobě odplaceno při vzkříšeni 
spravedlivých". A opět dl (Mat. 19, 29.): "Kdokoliv opustí pole, 
nebo domy, nebo rodiče, nebo bratry, nebo Hyny pro mne, stoná
sobně to obdržl 1

) na tomto světě a na budoucfm zdědí život věěný". 

{ 

Což pak jest na tomto světě tonásobné těch obědflv a. večeři udě
lených chudým? To stane e za časfi království, t j. sedmý den, 
ktcrj-ž jest zasvěcen, v kterýž odpočinul BUh ode všeho díla, které 
učinil, kterýž jest pra.vý den odpočinku spravedlivcům, v kterýž 
nebudou činiti žádného dfla pozemského, nýbrž budou seděti za 

I 

. stolem připraveným od Roha, občerstvujkím je všelikými krměmi. 
3. Tak to jest obsaženo i v požehnáni Isákově, kterým po

žehnal mladšímu synu Jakobovi řka (I. Mojž. 27, 27.): "Hle [ 
vfině syna n1ého jako viině pole plného, jemuž požehnal Hospodin". 
Ale ,.,pole jest svět" (Mat. 13, 38.), a protož dokládá (1. Mojž. 
27, 28. 29.): "Dejž ti B~h z l'osy nebeské a. tučnosti zemské hoj
nost obilí a. vina. A služte! tobě národové a. klanějte se tobě 
knižata a. panuj bratru svému o. klanějte se tobě synové otce tvého. 
Kdož by zlořečil tobč, ten budiž zlořečen; a kdož by dobrořečil 

tobě, budiž požehnán". Kdo by to nepojal o budoucím království, 
u velikou a odpornou neshodu by upadl, jakož i Židé upadli a 
u Weliké nesnázi se nacbázejf. Nebot tomu Jakobovi ani v tomto 
životě žádni národové ne~loužili, na opak on sám obdržcv pože
hnáni a odšed, sloužil strýci vému Labanovi syrskému dva.dcet 
Jet. (t. 31, 41.), a netoliko nepanoval nad bra.tl·em svým, ale navrátiv 
se z Mesopotamie k otci, sám se klaněl bratru svému Esauovi 
a množ tvi dliro mu obětoval (t. 33, 3. n.). Hojnost pak obilí a vino. 
jak zdědil ten, který pr~ hlad nast.alý v zemi, kdež bydlel, do 
Egypta se odstěhoval, a poddán byl Fnra6novi, an panoval tehdáž 
v Egyptě (t. 46, 1. n.). Řečené požehnáni tc.tly bez pochyby plat( 
o době toho království, v kterém vládnouti budou sprav6dlivf po 
vzkttěenl z mrtvých ; když i obnovené a osvobozené tvol'8tvo v hoj
nosti vydá požitky ~e1ikých krmí ro ou nebeskou a úrodou zem
skou, jakož to i připominajf presbyteti "), kteři byli s Janem, uče
níkem Páně, že ho slýchali, an vypravoval, jak Pán o té do~ě učiJ 
a řekl: "Piijdou dnové, kdeU.o vinnf keřové pero tOU1 každý maje 
deset tisic haluzf, a na. jedné haluzi deset tisfc větví, a. na jedn 

1) Jeronymovo vys větlenJ t.Achto slov viz v breviáři Commune abbatum, 
Nod. Ul. 

S) Jeden z presbytd těch byl i PapiM , biskup Hicrapols ý •e Frygii, 
jeji i n. Otec pozd~i výslovně jmen'l\)e. 



V . .lm. 33, 4. Jak dosYědčeno Papiá§em, předpoYtd. Isaiášem. 467 

vět\•i deset tisfc snětek, a na každé snětce deset tisíc broznťi, 
každý brozen maje deset tisic viněnek, a každá ta viněnka dá vy
tlačena pětadvacet metrétů vina 1

). A když se některý svatý někte
rého z těch broznO. dotkne, bude druhý hrozen volati: "Já jsem 
lepši; mne '•e.zmi a oslavuj skrze mne &ba". A tak prý i jedno 
zrnko pšenice dá d t tisíc klasů, každý klas deset tisic zrn a každé 
zrno pět dvouliber mouky čisté bílé. A tak prý i ostatní ovoce 
a zrn( a byliny, jak přiměfeno jim; a všecka zvířata, která požt
vati budou tyto krmě zemnf, budou prý pokojná a svorná vespolek 
a lidem ve věí poddanosti po l~ná. 

4. To dos,rědčuje i Papiáě, posluchač Janův a důvěrný přítel 
Polykarpdv, muž starodávný, pišemně ve čtvrté knize spisu svého; 
sepsalt totiž knih patero 1). A dokládá.: "Tot ovšeQl k věření jest 
věřic1m". A dále -~·tě: "A když Jidáš zrádce nevěře se tázal : 
Jak bude moci Pán takové plody pťisobiti? tu prý Pán i-ekl: To 
uvidí ti, kteii tebdáž budou". Takové tedy časy předpovidaje 
Isaiáš df (11, 6. n.): "1 pásti se bude vlk s beránkem, a levhart 
ležeti s kozlátkem, a tele a býk a lev spolu se pásti budou, a malé 
pa holátko je poháněti bude. I vOl a medvěd spolu se pásti budou. 
i mlád'ata jtajich pospo1u budou, a lev a vO.l j{sti bude plevy, 
A nemluvňátko vnese ruku svou do sluje hadové a do dtry hádtlt, 
a ruc mu neu~kodf, nebot nebudou moci zahubiti nikoho na hoře 
svaté mé". A totéž později opakuje řka (65, 25.): "Tehdáž vlci 
a beránci pásti se budou po spolu, a lev bude jako vůl požívati 
plev, a had prachu jako chleba; a nebudou ěkoditi ani týrati na 
boí-e svaté mé, pravi Hospodin". Avšak vím" že něktefí to pota
hovati hledi k věřicim z divých a rozličných národliv a mravův 
obráceným, ani uvěřivše jednomyslně trvají se spravedlivci. Avšak 
by€ to bylo nyni u n~kterých I i d i , z rozličných národů k j e dno~ 
my s J n é vfře shromážd~nýcb, bude nic méně i o vzkříšení sprave-

I) Me-rpt:-q; mfra attická, kterlkž držela něco přes O litrll; tedy přes 
10 O litrll j dna viněnka I _ 

') Kteréžto podle Eusebia (Hí~t. eccl. DI. 40.) měly nA~cv: Aoj{wv 
y_;.~p~:xxt~IJ ~a~tc;. Pra f pak o něm u.sebios, fe byl učeň sv. Jana apo
•tola a mu! učený, a) ie pfsmfun sv. nedobře rozuměl a to, co ~emně a 
označcě řečeno bylo, doslo,ně b~, a f.e se mDohé věci tl\)emné pouze 
z í1stmch povfd k dozvěděl o činech a řeěí b Páně; nebot prý byl, jak 
spisy jeho hědčf, "chatrného aoudu", e1cp6aťcx OIJ.t~~ t'!>v vow, ariak za
vdal pozd{:jě"ún spi•ovatcltlln clrlrevnún pffieži&ost k ptije takovýCh bludných 
smy e ek. O životě j ho nemálne '1ce vědomostí, ani mučenická amrc jeho 
nent zji"těna. 

' 
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468 V. lm. 34, L 2. Jak dále Isa.iUem, Ezech., Jerem., Dan. a napod. Pin. 

dlivých i se z v tf a ty tak, jak řeěeno; nebof bohat ve vAem jest 
Bdh. I nelze aby po obnoveni tvorstva všecka. zv1řata nebyla po
slušna člověka a poddána jemu (jakož poslušně poddána byla Ada .. 
movi}, a nenavrátila se k pnrni od Boha určené krmi, ptodtlm zem .. 
ním. Ostatně nclze nyn1 ukázati lva, an by se plevami živil. Ale 
tfm se oznaěuje hojnost a tučnost potitkd zemních. Nebot jestliže 
lev, [takové] .zvíře, plevami se živi, jaká bude pšenice, když pleva 
z nt dostači k žh•enf lw? 

Hlava XXXIV. 
DAle hledí dokázati toto své učení výroky prorok v a jednim podobenstv(m Páně. 

1. Tentýž pak IsaiM zřejmě problási1, že taková blaženosť 
bude po vzki1ěení spravedlivých, takto řka (26, 19.): "Oživou 
mrtvi a vstanou, kteti jsou v hrobích, a plesati budou, kteří j ou 
v zemi; nebo rosa od tebe zdravi jest jim". Totéž praví i Eze
chiel řka {37, 12. n.): "Aj já. otevru hroby vde a vyvedu vás 
z hrobd vdich, až vyvedu lid svttj z hrobCJ., a dám ducha ve vás 
a oživete, a postavím vás v zemi vaM, a poznáte, že já j em Ho
spodin". A opět praví takto (28, 26. 26.): "Toto praví Pán: Shro
máždím Israele ze všech národů, v nichž rozptýleni jsou, a po
svěcen budu v nich pi-ed syny národdv; i bydleti budou v zemi 
své, kterou jsem dal siu.žebníku svému Jakobovi~ a obý~a·ti budou 
v n1 ddvěrně, a stavěti budou domy a štěpo,-ati vinice a obývati 
v ni ddvěrně, a! vykonám soud nade všemi, kteří zneuctili je, 
nad těmi, kteři jsou vůkol nich, a poznaJl, že já jsem Hospodin 
l$6.b jejich a Bfih otct\v jejich". Avěa.k prá\'ě jsme ukázali, že clr
kev jest semenem Abrahámovým; a protož abychom věděli, že Bůh 
v novém zákoně, který! jest po starém, ze všech národň shro
máždf ty, ji.žto spaseni dojiti maji, z kameni vzbudil' syny Abra
hámovi, dí Jeremiá~ {23, 7. 8.): "me I dnové jdou, praví Hospodin, 
a nebudou řikati vlce: Živ jest Hospodin, kterýž vyvedl syny lsra· 
elské [z Egypta, nýbrž: Živt jest Hospodin, kterýž vyvedl potom
stvo lsraelovo] a) od severu a veěkeré krajiny, kam vyvrženi byli; 
usadi je opět v zemi j ejicb, kterou! dal otclun jich". 

· 2. Že pak veškero tvorstvo dle vdle (Boží] tak se vzmUe 

') Slova w:ávorkovani vypu.štěD& jsou v překladu lat. a pololena zde 
z JeremiUe, poněv&di je amyal fidi. 

-



V. Jm. 84, 8. Jak opět JeremiišelD. 4G9 

a sesili, aby takové požitky vydávalo, to praví lsaiáa řka (30, 26. 26.): 
"I bude na každé hoře vysoké a na každém pahrbku vyvý§eném 
voda tekouct v ten den, když zhynou mnozi, když padnou zdi. 
A bude svi!otlo měsice jako světlo slunce, sedmeronásobni světlo 
denní, když kojiti bude zármutek lidu svého a bolest rány jeho 
hojiti". Bolestná pak rána jest ta, kterou raněn jest člověk na 
počátku, v Adamovi neposlu.šen jsa, t. j. smrt, kterouž zaboji Bůh 
vzki1se nás z mrtvých 8 usadě nás v dědictví otců, jakož opět 
lsaiáš pravt (58, 14.): "I budeš důvěřovati se Hospodinu 8 učiní 
tě vládcem nad celou zemi a nasytí tě dědictvím Jako ba , Otce 
tv6ho41

• To jest to, co Pán praví (Luk. 12, 37. 38.): "Blahosla
veni služebníci ti, jižto Pán přijda nalezne, ani bdi. Zajisté pravfm 
vám, fe přepáše se a pfi!cáže jim sednouti a chodě bude jim slou
žiti. A ptijde-li s večerním bděnfm a nalezne je tak, blahoslaveni 
jsou, poněvadž přikáže jim sednouti a sloužiti bude jim ; a byt 
i o druhém a byt o třetím bdění pi'iš l, blahoslaveni jsou". A to
též i Jan ve Zjeveni vece (20, 6.); .,Blahoslavený a svatý, kdo má 
dU u vzkffšenf prvním" 1

) . I dobu zvěstoval Isaiáš, v kterou to 
bude řka (6, ll. 12.): .,1 řekl jsem: Až dokavade, Pane? - do
lmtlž nebudou 2puštěna města bez obyvatelfl a domy bez lidi a země 
ponechána pus ta. A porom daleko od nás odloučí Bdh lidi, a kteří 
ostanou, rozmnožl se na zemi"'). I Daniel totéž pravi (7, 27.): 
nA královstvf a moc a velikost těch, kteři jsou pod nebem, dána 
jes t svatým Boha nejvyšěfho, a království jeho věčné a všecka kni
žata sloužiti mu budou a poslouchati ho". Aby pak se nemyslilo, 
že slib ten hled( k době přítomné, feče~o jest proroku (t. 12, 13.): 
nA ty jdi a trvej v losu svém do skonám dnů v I" 

3. Že pak zaslíbeni se zvěstovala netoliko prorokfun a otcům, 
nýbd i církvím z národů shromážděným, jež i ostrovy jmenuje 
Duch, fe i upro tfed viru [mořského] položeny jsou i bouře rou-

1) Tato alova sl. apoAtola nflm&lou obtíž zpdsobila vykladačflm. Nebot 
domniYali se, Je bude dvoji vzktfěenf : prvé dobrých, druhé pak zlýeb, & toto 
až z& tisíc le~ J:a ktcroui dobu Kristus PAn se svými vpolenci na zemí prý 
panovati bude Y u~ né, rozkoiné bla!enosti. Avllak tato domněnka jut mylná. 
Nebot p r vn i nkřišenf a tilicileté panovliuf Kristovo zde na nmi DeJnamenA 
nic jiného nel bla!ené pfteobenf cf.rkve jeho, k terflto obzvWtě e jevf v !i
votě evětcd Bof1ch a pttpravou j est pro krAloq tri neb é. A proto ai 11!1 

n&plni časové, bude d r n h é vleobeené vzkffsem viecb mrtvých, dobrých i zlýeh, 
bude soud, po n~ml dobft s tělem s duA! vU oé bla!enosti po! lvau a zlf s tělem 
a ...1n;. l .... A-., ./.....,..& _._1.-....,..,! .__ .... al. - : L •• ~ ..... 
D UIID I -~~J&Ull WU6A.Ult .. Cl:IWUII UUUV U. 

1
} Poeledof ta l!lova u lsai6Ae p<ln~kud j inak zní. 
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havé snášej{ i bezpečný přístav poskýtajf těm, kteří nebezpečJm se 
zmftajf, a útočiště těm, kteří rádi by se u výši udrželi a snaž( E!e 
ujíti Bytba, t. j. propasti bludu, to pravi Jeremiáš takto {31, 10. n.): 
"Slyšte slovo Hospodinovo, národové, a zv-ěstujte ostrovflm dale
kým; rcete : Když Bub rozptýJi Israele, sluomá.ždí ho a ostřeže 
jako pastýf stádo ovcí svých; nebot vykoupil Hospodin Jako ba a 
'1'trhl jej z ruky mocnějšího nad něho. I ptijdou a veseliti se 
budou na hoře Siónu a přijdou k dardm dobrým a v zemi pše· 
ničnou a víoot·odoou a ovocní a plodnou na dobytek a bravy, a bude 
du.še jejich jako strom úrodný, a nebudou lačněti více. A tehdáž 
plesati budou panny v shromážděni mládencfiv, a starci radovati 
se budou, a obrátím zánnutek jejich v radosť, a postavím je v ple
sání, a zvelebím a opojím duši kněží synfi Levi, a lid mUj dobr}·mi 
dary mými naplněn bude~ 1). Avšak ukázali jsme v knize předešlét), 
fe levité a kněžf jsou všickni uěenfci Páně, kteří i sohotu v chrámu 
rušice bez viny byli. Taková tedy zaslib nl čiře patrně znamenají 
hodováni z tvorův oněch, v královstv1 spravedlivých, ktet·é Bůh při-
strojiti slibuje. · 

4. Dále pak o Jerusalému a kniH jeho di lsaiáš (31, 9. n.): 
"Toto praví Hospodin: Blahoslaven, kdo má sfmě na Siónu 3) a 
domáci v Jerusalémě. Aj! král spravedlivý kralovati bude a kní
žata. soudně vládnouti budou". A o tom jak znova vystavěn bude 
praví (64, ll. n.): "Aj! já piichystám ti kámen karbunkul a za 
základy tvé safír a na hradby tv~ jaspis n k branám t\'ým křišťál 
a zákopy tvé z kameni vyvoleného. A všickni synové tvoji budou 
vyučeni od Boha, a u velikém pokoji dltky tvoje, a vystaveno 
budeš v sprav dlnosti". A tentýž opět di (65, 18. n.): "Aj ! 
já působím plesání Je1-usalému a lidu svému; neuslyši se vfc v něm 
hlas pláče, ani hlas kvileni a nebude tam více ani nedospělce ani 
starce_ jenž by nevyplnil čas svfij. · Nebot stoletý bude mladíkemi 

1) Sv. Jerouym (Comm. in Jerem. c. 30.) právě z poěetiloeti kári ty, 
kteří ai ten budoud Jerusalém li~( jako drahokamy se tkvoucf, .,poněvadi 
svou :akotnost k včcem Botim obrac<úí'"; a kdyi jin dary na evatcbof a jinó 
stkvoetné body i vyklá.daJ(, připomfn~ jim slovo &ně, že v onom blažen tm 
životě nebodťlu se "a.n.i ienit.i, ani vdávati"; všecky pak ty dary že nemf\i( • 
l'ozuměti o požitclch tělesných, nýbr! o uftecblilých ctnostech. 

") HL 7, 8. 
I) Tak podle LXX, bebr. ~xt a podlP něho sv. Jeronym : "Jehožto oheň 

jest na Siónu". Týt ev. O c (na t. m.) i vyklo.dá, ie to nic se nevztahuje 
na budoucl d mn41lý tistcil tý věk, njbri f.e těmi slovy bledi prorok lid po
ubuditi, aby zlletali v Je · al~ě a útočiště avé nehledali Y Egyptě. 
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ale hříšník stoletý umře a zlořečen bude. I budou stavěti domy 
a sami bydleti v nich; a štěpiti budou vinice a sami poživati ovoce 
jich 8 vino pítL A nestane se, aby otů stavěli a jiní tam obývali, 
anil. aby oni štěpili a jinf jedli. Nebot dnové života stromu budou 
dnové lidu v tobě ; ne bot díla přičiněni jich sestárnou" . 

• 
Hlava XXXV. 

naž1 se doslovni výklad uvedených i jiných výrokn pror'Ockých dotvrditi a pro· 
vesti, že se to de rozumí o pozemské řfěi K•·istově. 

1. Kdyby však něktefí takové výroky jinotajitelně bráti chtěli, 
nebude možná, aby to veskrze souhlasně provedli, a budou mno
hými odpornými místy poraženi. Nebot: "Když zpustošena budou 
města" národů, "bez obyvatel ll v i domy bez lidi, a poušti z6sta
vena bude země" (ls. 6; 11.); nebof .,aj!" di lsaiáš (13, 9.), 
"den Ho podinfiv ukrutný přijde 1), pln prchlivosti a hněvu, aby 
zpustošil okres zemský a hřfěniky z něho vypudil" ; a opět di 
(26, 10.): "Odstraněn bud~, aby neviděl slávy Hospodinovy" ; a to 
kdyi se stane, "vzdálí Hospodin", tak di (6, 12. ), "lidi, 8 ti kteff 
zfist.anou, l'Ozmnožf se na zemi"; "a stavěti budou domy, a. sami 
bydleti v nich, a štěpovati vinice a sami poživati" (66, 21.) - to 
a všecko jiné 3) jest bez odporu fečeno na vzkň§enf spravedlivých~ 
které se stane po pffšU antikristově a zahubení všech jemu pod
daných národ li, když pak kralovati budou spravedliví na zemi, 
vzrdstajfce pe.třenim Pána, a skrze něj zvyknou chápati slávu Boha 
Otce, i se svatými anděly poživati budou obcování 8 společnosti 

a týchže duclwvnfch darů v krá1ovstvt A ty, které Pán nalezne 
v těle 4), ani ěekaji ho s nebes a trpi souženi, a kteii vyvázli z ru-

') Opět ni se netýč tisícileté pozemské blafenosti, nýbd doalovně se 
vztahuje k vyvráceni Babylónu vojsky pe kými a medskýnů, a ná.aledujldmu 
na to lep§fmu věkn. 

1) T. hliěn1k, nebo antilmst - dle rozumu BT. Irenea. 
~ "Haec et alia universa"; tak čte Grabe, Hayd pak podle začátku 

č. náal. pra1'dě podobn~i: Haec ta li a uniYeraa. 
') Zd6. se, fe se ST. Otec zapomn~l, ani! mu napadlo, co pravl sv. Pav~l 

I. Thesa. 4, 16. a I. Kor. 16, 61. (podle ř. t.), le ti spravedllvcl, které Pán při 
svém pnAU naleme~ nezO.ata.nou na z m~ ale proměněni budouce, "a llin1 ~ 
vznelcni budou do oblak, a tak 1 uJm ustavičně dlíti". 

• 
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kou bezbožnfka 1) (jsou pak ti, o nichž prorok di, "že pozůstali 
a rozmnožl se na .zemi") Sl), a všickni, co jich Bt'lh ze svých věr
ných k tomu připravil, aby pozůstalé na zemi rozmnožili a rodili 
se v království svatých a sloužili Jerusalému, a králQvství jeho
ty všecky naznačil Jeremiáš prorok 3), řka (Baruch. 4, 36. n.): 
"O bledni se na východ, Jerusaléme, a viz utěěenf Qd Boha ti pfi .. 
cházejlcl. Aj! piicházej{ synové tvoji, kter jsi vyslal, přicházej i 
shromážděni jsouce od východu až na 1..ápad na slovo Svatého, 
radujíce tSe ze slávy Boha tvého. Svlec se, Jerusaléme1 s roucha 
zármutku a souženi svého, a oblec se v krásu a čest, kterouž od 
Boha svého máA na věky. Oblec se d,·ojnásobn)-m rouchem spra
vedlnosti, kteni. od Boha Tvého přichází; dej na hlavu svou ko
runu slávy věčné. Biih zajisté ukáže celému světu pod nebem lesk 
tvQj ; neboť nazváno bude jmeno tvé od Boha samého na věky: 
Pokoj spravedlnosti a sl:iva zbožnosti. Vstaň, Jerusaléme a stOj 
na výsosti a ohledni se na výcho'l a viz shromážděné syny své 
od východu slunce at na západ k slovu Svatého onoho, ple ajfce 
pouhým pomněnim Boha. Neboť vyšli jsou z tebe pěšky, v deni 
jsouce od nepfátel; ale přivede je Búh k tobě, vznešený v slávě 
jako trtln království. ložiJt zajisté Bůh, aby snfžena byla každa\ 
hora vysoká i věčné pfsčiny, a doliny aby vyplněny byly k uro· 
vnání země, aby lsrael kráčel bezpečně ke cti Boži. tinidla pak 
pletou Ist·acli lesové a všeliké df1vi libovonné k rozkazu Božfmu. 
Nebot předcházeti bude pfed nfm Bůh s radostí se světlem slávy 
vé, se svým milosrdenstvím a svou spravedlnosti". 

2. Všecko tomu podobné nelze o věcech nadnebeských roz
uměti; "nebot", pravf, "Bůh ukft.že celému světu po d nebem I k 
tvflj"; nýbrž o dobách královstvi, až obnovena bude země od Krista 
a Jerusalém opět vystaven dle nákresu vyMiho .Jerusaléma, o němž 
d( lsaiáš prorok (49, 16.): "Hle J v ruce své znamenal jsem zdi 
tvé, a na očích jsi mi vždycky". A apoAtol píše Galat11m po
dobně pravf (4, 26.): "Onen pak Jerusalém, který jest sbt'lry, 
svoboden jest, kterýt jest matka všech nás"; neprnvě tak, jakoby 

1
) T. j. antikrista. 
~ Viz výie 84, 2. pozn. 2. 
3) Vlastně Barucb, jehož pak proroch{ 1 Jl'remiMovýnl za jeduo e po

nionlo. Mf to uvedeué rozuměti e má o n'vratu lidu .ze uJetf baby
lónského. K těmto pak se pfit1mtili tét, kteří 11e byli za. doby dJe • né utekli 
do Em ta a jinam na západ a. poledne. Obruným ~~~nyalem to platl o rom&ž· 
dW ~~ffcCch ev· etran v drk •v v., ao.ajeat ttm pravým duchovním Jeru•alé
mem,lidlem t. svatého pokoje Bprt.vedlno ti, kladouc: o lavuv praTou.zbotnoat. 
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mysli1 nějakého bludného ai6na, aniž jakousi Mocnose, kt.erá by 
byla z Plérómy nebo Průniky vyšla, nýbrž o J ~rusalémě v rukou 
Božich zaznamenaném. A ve Zjeven( (21, 2.) i Jan viděl jej, "an 
nový sestupuje s nebe na zemi u. "Po bu;fch totiž královstvf", pravl 
(l 20, ll.), "viděl jsem trdn bilý veliký a sedic1ho na něm pied 
jehož obličejem pominula země i nebe, a místa jim nenf nalezeno". 
I příběhy všeobecného z mrtvých vstAni vypravuje, řka (t. v. 12. n.), 
že viděl "mrtvé, veliké i malé. A vydalo", di, "moře mrtvé své. 
které mělo v sobě, a smrť i peklo vydaly mrtvé své, které v sobě 
měly, a knihy otevřeny jsou. Ale i kniha života u, praví, "otevi-ena 
jest, a souzeni jsou mrtvf podle toho, co 1.apsáno by1o v knihách, 
dle s!tutkd svých, a smrl a peklo uvrženy jsou v jezero ohnivé, 
smre druhou". Ale to jest tak zvaná "gehenna" 1), jižto Pán jme
nuje (Mat. 26, 41.) ~věěným ohněm". "A kdo nen1 nalezen", df dále 
(Zjev. 20, 15.), "zapsán v kni.?.e života, uvržen jest v jezero ohnivé". 
A potom di (21, 1. n.): "1 viděl jsem nebe nové a zemi novou; nebo prvnf 
nebe a země pominuly ; ani mofe není. A město svaté Jerusalém viděl 
jsem nový, an sestupuje s nebe, připravený jako nev~stu okrá~lenou muži 
svému. 1 slyěel jsem hlas veliký s trunu, an dí: Aj J stánek Boží s lidmi 
a pí-ebývati bude s nimi; a oni budou jeho lidem a on Buh s nimi 
bude jejich Bohem. A setře všelikou slzu s oč( jPjich, a smrti 
nebude vice, ani zármutku ani kvflen 1 ani bolesti nebude více 
neboť prvé věd pominuly jsou". I Isaiáě totéž pravl řka (65, 17. 18.): 
"1 bude nové nebe a novft země, a nevzpomenou si na věci pře
dešlé, aniž jim na srdce přijde, nýbt'Ž radost a plesání naleznou 
na ní". Ale to jest to, co apoštol prav1 (1. Kor. 7, 31.): "'Pomijít 
způsoba tohoto světa"; podobně pak i Pán vece (Mat. 26, 35.): 
"Nebe a země pominou". Když tedy to v~ecko na zemi pomine, 
ak sestoupi, jak di Jan, učenfk Páně, Jerusalém nový, jako ne
v~ta okrášlená muži svému; a ten bude stánek Božf, v němž Biih 
přebývati bude mezi lidmi. Tohoto Jerusaléma obrazem j t onen, 
jetů se nacházel na prvnf zemi; a v tom se spravedliv1 chystají 
k nesmrtelnosti a připravuj( k spasenf. A toho stánku obraz obdriel 
Iojžffi na hoře ; a nic nelze tu jinotajitelně bráti , nýbd wecko 

jest pevné a pravdivé a podstatné, zpdsobené od Boha k .Ufváni 
lidi spra.velllivých. Nebot jakož opra du jest Bůh, an vzkřísí člo· 

') VlastoA cl'}l? ,_~ aneb C).j w~ údCJli B)"DA Hionomo'a aneb 'ddoll 

llinnomovo. V údol1 tom Jerusalémském obMoTána jsou druhdy dftka Molo· 
cho•i (•i.Jt IV. 16, 1. pozn. 1.), proč ! pozdc'lji ., takovou YCšlo opovr!enoeC, ie 
onakem pekla ae stalo. 

.I 
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věka ~ tak té! opravdu vstane člověk z mrtvých, nikoliv pak jino
tajitelně, jak jsme tolika [ddvody] dokázali. A jakož opravdu 
vstane, tak též opravdu cvičitt se bude k neporu~enosti a 
růsti a zráti bude v dobách roho králov tvf, aby byl schopen slávy 
Otcovy. Potom nž bude všecko obnoveno, opravdu bydleti bude 
v městA Božlm. " ebot řekl", di (Zjev. 21, 5. 6. ), "ten, který 
sedí na. trůnu: met já nové činím vSecky věci. A PrlB řekl: Na
J>ÍŠ všecko ; nebof tyto feti j ou věrné a pravdivé. A l-ekl mi : 
Stalo se". A rozumně. 

Hlava XXXVI. 
Lidé skutečně z mrtvých vstauou; svěr nebude naprosto zničen; dle rozličných 
z6slnh budou i příbytkové svat}·ch ro.zliéní; konečně v!ecko bu de odendáno 

Otci a B6b bude riecko ve wcm. 

1. Když jsou totiž opl'avdovf lidé, musí býti i opravdové jich 
štěpení, a nesmf pl-echázeti v to, co nenf, nýbrž prospívati 
v tom co jest. Nebot ani podstat-a ani bytnost tvor tva toho ne
bude zničena 1) (nebot opravdový n stálý jt'St nstanovitel jeho); nýbd 
"zplli;oba tohoto svčta pomine" (l Kor. 7, 31.), t j. to, v čem 
přestoupen( se stalo, poněvadž člověk se v tom sesta.ral. A proto 
se i tato dočasná zpfisoba stala, jelikoz Bfih všecko předzvídá, jakož 
jsme i v předešlé knize dokázali a dfivod udali dočasného stvořeni 
tohoto světa, seč jsme byli~). Když pak dojde tato způsoba a člověk 
obnoven bude a dos~je k neporušcnosti, tnk že nebude vfce stárnouti, 
pak bude nebe nové a země nová, v nichž nový člověk trvati bude u 
věčně novém obcování s Bohem. A poněvadž to neustále, nekonečně 
trvati bude, proto df Isaiáě (66, 22.): ,,Nebot jako nebt nové a země 
nová, které já ?.J>t\sobím, trvá před tváři mou, v ce Hospodin, tak 
potrvá plémě vaše a jmeno va!e". A pak, jak presbyteři praví 3), 
kteři za hodny uznáni budou obcováni nebeského, přtljdou tam, 
t. j. do nebes; jirú bezpečně požívati budou rozkoši rajských, opět 

J) Jako tělo naAe naprosto nezahyne, nýbrž při vzk:Hš n( dle bytné pod· 
staty své oživne, tak nepomine ani podstata tohoto světa, nýbri toliko zpt'l· 
eoba, aby byla ddstojoým přibytkem těl osJaveoých, Jak i sv. Jan d( ve svém 
~evenf (21, 1.). "Figura praeterit, non aubstantia", vece sv. J roo m. 

') Hl. 8. 
*) Viz svrchu 38, 3. pom. 2. 

-
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jinf kochati se budou ve slávě města (Bož(bo] ; ale Buh bude všude 
k spatfenf, a sice jak toho budou hodni, kteff j ~ patřiti budou. 

2. A to prý jest ten rozdfl v tomto bydle těch, kteřf užitek j 
vydali sto- a šedesáte- i třidcet.' aásobný (Mat. 13, 8.); z těch jedni 
do nebe pojati, druzi v ráji trvati, třeti v městě bydleti budou; 
a prOto prý též Pán řekl (Jan 14, 2.), že u Otce jeho pfibytkové 
mnozí jsou. Nebot všecko náleži Bohu, an všem náležitý přfbytek 
vykáže, jakož i Slovo jeho pravf, že všechněm uděleno bude od 
O tec, jalr kdo hoden jest ncb bude. A to jest to. síň svatební, ve 
které seděti a bodovati budou hosté na svatbu pozvaní (Mat. 22, 2. n.). 
A ten prý jest postupný fád a rozvrh spasenct!v, pravf presbyteři, 
učenfci apoštolťfv, tak že jako po stupních dospivaj{ skrze Ducha 
k Synu, skrze Syna pak k Otci, až konečně Syn postoupf Otci 
dHo své, jakož i apoštol praví řka (I. Kor. ló, 25. n.): "Ont must 
kralovati1 až položí všecky nepřáte]y pod nohy jeho; nejposlednějši 
pa.k nepřUelkyně potreoa bude smrf". V dobách totiž toho krá
lovstvi zapomene člověk spravedlivý, ač na této [je§tě] zemi by
dlfcf, umřiti. "Když pak pravf", vece [apoštol]: "V~ecky věci pod
dány jsou jemu, bezpochyby že kromě toho, který mu všecko poddal. 
Když pak jemu všl!cko poddáno bude, tehdy i sám Syn poddán 
bude tomu 1

), kterýž mu '~cko poddal, aby by] Bůh všecko ve 
všem". 

3. Bedlivě tedy předvidal Jan první vzkiišen1 pravedlivýcb 
a dědictvf země v království; avšak souhlasně o témž i proroci 
předpovídali. Nebot tomu též Pán učil, slibuje (Mat. 26, 29.), !e 
bude s učaníky piti kalich nolého srn~eni v královstvt Apoštol 
pak též vyznal (Řím. 8, 21.), !e tvorstvo od poddanosti sv~ k po
rušeni osvobozeno bude k svobodě oslavených syuuv Božích ~. 
A v tom ve všem a skrze to všecko dosvědčuje se jeden a týž Bdh 
Otec1 který stvořil člověka a dědictví země zaslibil otclrm, kierý 
je [tv01 tvo] vyvedl }}ři vzkřfěeof spravedlivých a své sliby splňuje 

') Tohoto udsta uf.hall Arijo'Yci k doká.z4nf bludu svého, ld.erým Kristu 
Pinu upfrali bo!stvt Avěak zde se nejedni\ n boistvf Páně, nýbri o mcsiil· 
skéu dile jeho, které! v lidské přirozenosti konal. Od Otce avého přijal úřad 
nčitele, kn~ze a kd.le, a nynf, kdy! ji! nikoho nebude, koho hy jeAtě yYUčoval, 
nikoho, koho by epasil, nikoho, kdo by j ·tě jeho ocl1rany proti nepřátelOm 
spásy své p<1třeboval, tut patrno, te po lidsku řečeno, vnU.i ťlřad sn'\j Otel a jemu 
opět poddé.o bude, jako vyslanec krAJe, když byl zadost učinil poselstfi svému. 

2) Jako by1a ptťroda pro Dá elikým pohrom6m, téměf mukllm, po-
drobena, tak se 1 u veliké čistotě a utěěeném poklidu oot.ne, a! my s těchto 
vezdejších běd budeme vyproětěni, k nim! i ona od ouzena bylL -V ten smysl 
niU.dného v tom nooi dOvodu pro uyloý náhled o clůlii.\SIIlu! 

• 

• 



476 V. kn. 36, 3. Osvob. bude tvor. kletby a člov. co nejtěsn. spojen s B. 

v královstvi Syna svého; a konečně otcovsky to u§tědfuje, "co ani 
oko nevidělo, ani ucho nes1:yšelo, aniž kdy na srdce lidské vstou
pilo• (L Kor. 2, 9.). Nebo!jcden jest Syn. který splnil vdli Otcovu, 
a jedno Jllémě lidské, v kterém se dokonávají tajemství Boha, "na 
kteréhož patfi.ti andělé si žádajt" (I. Petr. 1, 12.), ale nejsou s to, 
aby vyzkoumali moudrost Bož1, kterouž stvor jeho dokonale vzpft
soben a vtělen bývá Synu, tak že plozenec jeho, prvorozené Slovo, 
sestupuje v tvor, t. j. ve výtvar, a od něho pojato bývá, a že tvor 
opět pojímá Slovo a vystupuje k němu, vznášeje se nad anděly 1), 

a stává se dle obrazu a podobenstvi B<>žiho. 

I) Tu mluvi sv. Otee o na§í lidské pfirozen ti, kterou Kristus Pán na 
se vzal a nade viiecky mocnosti povýěil, poj ma ji po svém dtězstvi nade všemi 
protillÚky s sebou do slávy nebeské. Má( snad na mysli i touž přirozenost 
jasnjeb s bort\ ~olenct\ kterýtnf fekne Pán! "l'ojďte požehnaní Otee mého!" 
a které k duchdm přidruií, s nimiž se xčcně radovati budou tam, kde nebude 
ani plá.če, ani slz1, aniž jakl!ho zArmutku. Ont pak, jenž dal každému i chtění 
i vykonání dobrého, bude i "odmcnou vclcbojnou" - m, .kteřt s jeho milosti 
atatně pťl.sobili a vytrvali věnli d do konce. Ont butle nám v!iecko a my 
v něm ecU: jeti budeme patřice nulo\'ati, milujíce vel biti. - Takovou moudro t 
a dobrotu Božf při vykoupení nt.Aem nemohli arclC pochopiti Gnostikové, my 
v ak za to dfky vzdá.vejme Bohu, prosíce ho, aby dal k té b)aženosti duševné 
i tělesné dospěti ná.m v~em, a.ž bychom totiž Afa.stně a věmě vykonali zde, co 
k dosaienf jejímu směřuje. 
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Dodatky. 

Některé důležitější zlomky ze ztracených spisů 
sv. lrenea. 

I. 
• 

Zlomek z listu k zbloudilému od viry příteli a dmhdy 
spolužáku lo 'no i. 

(Eusebius H. E. V. 23. Nikéforos H. E. IV. SO.) 

Vyčta a vyvri.tě FlorinoYi blud, "kterýž byl up&dl (učilt, jak se pravdě podob,, 
!eby byl BMl p6vodcem hHchu a všeho zlého), piipomlná mu učeni, je! byli 

oba u ev. biskupa Polyk.arpa z miMf slyšeli pravě: 

Tyto články víry, milý Florine l ať ěetrněji dím, nenále!ťJf 
k zdravému učen(; ty články nesouhlas( s církvi, v pfevelikou bez
božnost uvrhujíce ty, jižto jim věří; ty články ani kacffi mimo 
cirkev jsoucí, neodvážili se nikdy na jev o dáti; ty články ti nepo
d8Ji presbytefi, kteří před námi žili, soudruhy jsouce apoAtolův. 
Vídalt já jsem tě zajisté, jsa jeAtě pachoiJkem, v bfenšl-Asii u Po.. \ 
lykarpa, když jsi stkvěle u dvora císařského žil a. se onomu snažně 
hleděl zalibiti. Lépe totiž si pa.matuji tehdejAf pfíběhy nežli nynějšf 
událot!ti (neboť čemu za pn-nJho mládi jsme se naučili, toe s duM 
~1 srostá a se sjednocuje), tak !e mi snadno lze udati i misto, 
na kterém sedě rozmlouvával onen blaho lavený Polykarp, a vyll
čiti kroky a. chfizi jeho i života způsob i postavu těla i řeči, které 
k lidu činlval, i jak vypravoval své obcováni s Janem i s jinými, 
kteti byli Pána viděli, i jak si jejich učeni pfipomfnal. Potom té! 
wecko, co od nich o Pánu byl si}'Ael, nejen o jeho mocných činech. 
ale i o jeho uěe~ jak to wecko od očitých přejma svědkd, ktefi 
byli BJovo livota na své oči patfili, tý! Polykarp ká.tával ve
skrze souhlasně s písmy. Tobot i já tehdáž zamilování Božfho ilča
stmkem se stana, horlivě jsem to slýchával, nezapisuje si to na 
papffe, ale v srdci svém, a vždy si to s milosti Bolf na mysli pfe-
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mítám. I mohu osvědčiti před Bohem, kdyby byl onen blahoslavený a 
apo tolský presbyter něco takového byl uslyěel, !eby byl si zatknul 
uši a zvolal, jak obyčej měl, tka ~ "ó dobrý Bože! v jaké doby jsi 
mne zachovati ráčil, abych takového ~si snáš 1 I" 1 byl by utekl 
s toho místa, kde by byt bud' s dě bucf stoje takové řeči slyšel 
Ale t-0 lze i z listfl jebo poz11ati, které buď sou ednim clrkvún poslal 
k jich utvrzenf, bu cl některým bratřim k jich napomenutí a povzbuzení. 

n. 
Zlomek z listu psaného papeži Viktorovi. o sv ~eeni svátkt\ 

velikonočních. 

(Euseb. H. E. V. 27. Nikéfor. JL E. IV. 39.) 

Jak souditi lze, začátek toho listu byl, ie sv. Otec papeži vyložil, které církve 
Malo-AsljBki! hody velikonoční 14. x iMnn spolu s žido Bkými sla'if; potom 

pak i na jiný rozdn po~or jeho obrací, fka: 

Avšak není na sporu toliko den, ale i sám zpi\sob toho postu 1). 

Nebot jedni myslf, že se jeden deq postiti maj1, jinf pak dva, jinf 
více, jeětě jiní i čtyi'idceti dnQ.. Svňj den pak vyměřují počJtajíce 
í denni i nočn( hodiny. J jest taková rozmanitost u těch,' kteři 
p'O.st ten zachovávají; ale nepov tala nyní za naši doby , nýbrž 
mnohem dfíve za předchfldcův na ich, kteří se neprávě, jak se po
dobá, [toho způsobu drželi a svfij obyčej ze sprostnosti a nevě

domosti do pozdn~jši doby zachovali. Nic však méně ti věickni 
pokoj zachovávali mezi sebou vespolek, i my s nimi jej zachová
váme, a tak rozdflnost postu jednomyslnost víry odporučuje. --
A též presbyteii, kteřt před otérem byli pf-edstavenými té ctrkve, 
kterouž ty nyni ved §, mínJm pak Anikéta a Pia n Hygina a Te
lesfora i Sixta, ani sami [tak] nedrželi. aniž pak jiným držeti tak] 
přikazovali. A nic méně, ač tak nedržfce, pokoj zachovávali s těmi, 
ktefi k nim přicházivali z tčc~ drkvi, kde se tak drželo, jakkoliv 
ten drlení zpflsob se Um vfce při čil těm, ktefi [tak] nedrieli, a nikdy 
pro ten obyčej nebyli nikteř1 zavrleni a vyloučeni ll), nýbri titfž 
presbytefi, kteří pfed tebou byli, ač toho způs bu nezachovávali, 
posýlaJi velebnou svátost presbyteri'Jrn jiných c:frkvf, koořl ho za
chovávali. A když blaho lavený Polykarp v f{imě dl 1 za Anikéta, 
a oni sice o mnohých jiných vooech něco málo s sebou na poru 

1) M.inl pHpravDI p-ftst, kterým e křesťan k slavent svátku veUkonoě
nlho chystali 

ll) Am~).t~~aa;v; «:to~I,Mt'l butT z cfrkv ylouCit.i a nebo pHcho· 
ziho nepfijati. 
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byli, přec pokoj zachovali a o tomto článku vespolek se přfliš ne
svářili. Nebof ani Anikét nedovedl toho, a.by byl Polykarpa pfe
mluvil k upuštěni od jeho obyčeje, poněvadž jej vidy .?.schovával 
s apoštolem Janem, učenfkem Pána našeho, a ostatními apoštoly, 
s nimiž byl obcoval ; aniž byl Polykarp s to, aby byl Anikéta pře
mluvil k zachováni téhož obyčeje, poněvadt tento pravil, že mu 
držeti se jest zpňsobu presbyterů, kteřf před nim byli. Ačkoliv 

takto se věci měly, společenství vespolného k sobě zachovali; Ani
két Polykarpo"i v clrkvi své slavné slouženi nejsvětějši oběti, ovšem 
1ru poctě jeho, postoupil; i ··ozcšli ~ v pokoji, ten po oj s ve
škerou cfrkvl držíce, i s těmi, ktei1 s nimi drželi, i kteři nedrželi. 

TII. 

O nejsvětl~ší svtit.osti oltářní. 
Z ktP.J'ého by spisu sv. Jrenea byl tento zlom k jeho jmencrn v ruko ise na..

(lepeaný, nelze určiti, nlc pt·ó j ho dMežit,()sf jej tuto klademe : 

Kdož pos1ednfch ustanoveni apoštolských účastnými se stali, 
vědí, že l{tistus Pán novou oběť v novém zákoně ustanovil dle 
slov Malacbi~e protoka. (1, 11.): "Pročež od východu slunce a až 
na západ Odlaveno je t jm .no mé v národech, a na každém nústě 
vzdává se zápal kadidla jmenu mému a oběť čistá"; jakož i Jan 
ve Zjevení praví (5, 8.): "Zápal kadidla jsou modlitby svatých"; 
a Pavel nás naponúná (ithn. 121 1.)~ "abychom vzdávali těla svá 
v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou" ; a opět 

df (Žid. 13, 15.): "Obětujme obět chvály, to jest ovoce rtů svých". 
Nebot tyto oběti nejsou podle zákona (starého], jehož úpis smaza.v 
Pán zničil, nýbrž podle ducha, nebot v du hu a pravdě máme se 
klaněti Bohu. Pl'Očež i obět velebné vátosti nenl tělesná, ale du- • 
chovná a tud1z ěistá. ebof obětujeme Bohu chléb a kalich po
žehnáni, díky mu vzdávajíce, že ráčil přikázati zeini, aby vydala 
tyto požitky k pokrmu našemu, a potom ukončivše obětování vzý
váme Ducha svatého, aby objevil tuto obět. a ten c bl é b tělem 
Kristovým a ten kalich krvi Kristovou, aby ti, kteff tyto 
věci pfedobl'azené 1) přijmou, do ábli odpuštěn{ hřfchdv a života 
věčného. Ktei1 tedy tyto oběti vzdávají na památku Páně, nepfi .. 
bližujť se k ustanovenJm židovským , nýbrž ducbovnt bohoslužbu 
konajíce syny moudrosti slouti budou. 

1) 'A'tl"tfMt:t; znamená--U ~1t0; n&znak a obraz v~ei budoucl předpo. 
věd~n6, jakot byla ob C nm'ozákonnf obětmi stAro~:l\koaofmi ptedobruod.na 
n ob:t,Jáště Malachi~em prorokem předkem n tován&, net&ee tuAťm clvn't'U'ttW 
jinak přeložit! nel: věc předobrazeu4. 

• 
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IV. 

O pravém věděni .. 

Ani o tomto zlomku nCli se jistotně z jak~ho by spisu s . Otce byl ; pouze 
domněnka jest, že by vyňat byl .z knihy a:~t!:::!WV ~btfh?W'I- Rozličné úvahy. 
Podá.vá.me jej k vysvětleni toho, co jsme v úvodu ID. o gnósi tekli. Df pak 

sv. Otec: 

Jest pak pra'\"divé poznáni rozumnost podle Krista, kterou 
Pavel nazývá moudrost( Boží ukrytou v tajemství, které duševný 
člověk nechápe; jest slovo kříže, kteréhož když kdo okusl, nepusti 
se k lichým hádkám a slovlčkáfským piitkám lidi nadutých a hrdo~ 
pyšných, vtírajiclch se v to, čeho nic neviděli. Nebot pravda jest 
neUčená a slovo její jest ti bUzké v ústech tvých i s1'dci tvém, 
jak týž apoštol pravt, a snadno· je poznati lze po~lušným. Nebof 
činf nás podobnými Kristu, známe-li jenom mocnost vzkříšeni a 
účastenstvi umučeni jeho. Tenť zajisté jest obsah apoštolského učení 
a nejsvětější viry nám podané, kterou 8prostl :pochopují a které 
neumělí se nauěf, nedbajfce nekonečnýcll vyčftánf rodfi. 1), nýbrž 
přičiňujfce se Um horlivěji o napraveni života, aby nepozbyli ducha 
Božfho a nepřišli o královstvf nebeské. Nebof nejprvnější věci jest, 
zapřiti sebe samého a ná ledovati Krl: ta, a kdo tak činť, k doko
nalosti spěchajf, Wecku viili mistra svébo plníce, a stávají se syny 
Božími obrodem duchovným a dědici královstvi nebesk o, jehož 
nebudou zba,leni, kdož nejprvé ho vyhledávají. 

') Srovn. L kn. ' vod 1. po~o. 1. 

• 



UKAZATEL. 

Nejhlavnějši skratky: 

apošt. = apoštol, apoštolský. 
B. := Bdh. 

Hasil. = Basili<les. 
··lov. = člověk. 
D~nl. = Démiúrg. 

Gnost. :::: Gnostikové. 
gnost. = gnostický. 

Jez. = Ježíš. 
Kr. = Kristus. 

.Krist. = Kristdv. 

král. = královst"i. 
P. =Pán. 

Plér. = Plér6ma. 
podob. = podobenatvi 

Sl. =Slovo. 
Spas. = Spasitet 
Bl)aB. =: spaseni 
utrp. = utrpení. 
zák. = .zákon. 
.zvl = zvláště • 

Abeceda, rozvrferú abec. u starých I. 14. 5. pozn. 
A bel nedo· el spas. dle .1\farkióna I. ~, 8., jím naznačeno, proroky pak hUs'-no 

a na Kr. dokonán pronásled. spravedlivých IV. 25, 2. pozn. Pro· byla 
jeho oběť Bohu příjemná 18, 8., proč jej vydal B. v moc Kainovu ID. 28, 4. 

Abrahám bez obřízky a zá.k. Moji. ospravedlněn věrou IV. 16, 2. 25, l., znal 
Pána i Ot jeho, od P. jsa poučen 6, 5. 7, 1., jenž v podobě lidské 
jemu se zjevil t. pozn. 7, 4., což Židé neuznávali t. Poslušen byl rozk&%u 
B. 5, 3. 4. a pHtelem B. nazván jest 18, 4. Jeho příkladem naučil se člov. 
nl\sledovati Sl. B. 6, 4. Z tM mu Q. jemu se ~ viváieh jed n byl Syn B. 
7, 1. pczn. Abmh. p~dkem dral vt ·a. utrp. P. a zradoval se 6, 5. 7, 1., 
l rad t jeho po tou pila až k nám a vrátila se k němu t. Proč mu uloi. 
obřízka 16, 1. pozn., tou a ospravedln~nim před hozfm označeni oba zák. 
25, 1. ; obHzkou za hov. jeho pokolení DL 12, 11. On jest otcem viech 
z neobHzky i .z ol1ř. IV. 21, 1. 26, 1., patriarchou víry naěí 21, 1. -
Maa-ki6n jej i potomky jeho vylučuje ze spásy I. 27, 8., coi ae T)'Vl'&cf 
IV. 1. 1\r. n pJnil přípovělli jemu dané 7, 2. 8, 1. 2. a jak j j itě po 
2. ptíští sv m naplnf V. 82, 2. Ahrah., Mojž., proroci Kr., k:terak jsou 
z jednó podstaty IV. ~~ 4.; porážaji se, kdo! to po(lírají 2, 4. - V i• 
O iizka Víra. 

Abra.xu, knU n bea dl B il. I. 24., 7. JJo.zn. 
Ada.m prmf j st čloT., od něho pocha\%eji všickni lidó III. 2.!J, 2. ; pr ě byl 

tvořen IV. 14, 1. bořen l1yl dle Ir. u v~ku nrdospělé-m 111. 22, 4. po.zn. 
IV. as, 1. p Zll. 8 zhl- il téhož clne, ktly ZOnl'" ] l{r. . ~ 2. - Hn po 

ln"u"1 phl. l)eaol"•· Bl 
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• llří lm ·ini l. tuh~ pokáuí IJI. 2a. á. tlozu. a ISt.'ll se hollen smilo~'áui 28, ó. n. 
Proč hned po pátln j ho tázal B. n. clábla nikoli 23, 5., proč vypuzen 
z ráje a podroLl•u mrti 23 6. V u~uuran~n v· t>liky člov. . 34:, 2. Viť·~ tvínt 
Plin > nad u přítelem jPbo ;r.uovu oži.vnul Ul. 23, 6. Za něho B. první 
n'•inil úmluvu ll, . Ad. ·tal s n~nnk m Krist. 22, 8. pw.n., co v nčm 
]IOzbyto, v Kr. 011ět uahyto U~, 1. V. 12, 1. n. 15, 2. 16, 8. 21, 1. 
Porovnává se s Kr. 21, 1 . 23, 1. První prý zemi·cl lil. 22, 4. - Dle 
Gnost. mčl prý n o z ráje gno t~ I. 5, 2. Co o jeho pokl ·ku n náprav> 
blouznili Ofité a s thiané ao, 7. 1\. Dl Tatiaun. t\ }~rtkratitO u do~) SJlaS. 
I. 28, I., což n •možno Dl. 22, a. 28, 1. u.; ll došel-li Au. S}lt\8., je6tě 
v ?.ň.hnl.lě v :ti ělo\rěČ nsho t. a 11mrt ucui pohh:i!ntl. t. 

damas, nb !V i!lov. dokonalého u Durbéliótít L 29, 3. 
A donai co ~mamcná JI. S5, 3. pozn. 
.\clon us fit(\ I. 30, 5. pozn. 
At'in(ut, ai6n Valeut., plod ~\nthr6pa n. Ekklť · b t 'yn • I. 1, 2. Jl. 14. 
1\ftarsia DnrlJ liótflv I. 29, 1. 
Aga.p~, aión alent., plod Loga n. Z6e, chot lietrika I. 1, 2. ll. 14, 8 • 
. \gérato. , aión Vnlcnt., }llOtl Lorra Zót, hot IIeuób . 1, 2. II. U, ~. 
A~hnmotb sluje .žá.do tivost ( 'nthymé ) vyšší ~·oftc I . 4-, 1. Otlkutl vr~li 

no t. n uú.zev t. p zn., jiné tHÍ.Z\'Y 5, 2. 8., ruAti jest Vnlcntincdv 5, 6., 
drží místo střetlní JlOd Plér. a nad Dém. t. Z Plér. j uc vyloučeml, 
Meda· ic větlo z trn né a zur~na. jsouc Hor m, vš 110 druhu utrp. zakusil~t 
4-, 1. · vyšším Kr. uahy)n. p k útvaru tlle bytu, nikoli tllc }>oznání t. Jak 
uazuačenn. v piSl)lě 8, 2. u. Z utrp. j<'jíJao }IOVHt.1Ia. hmota 4, 2. n. Tomu 
n tejuě a zu pcum vyučují Guo t. 4, 3., sv. Otce se jim posmívú 4, 4. 
Ze trasU sv$· b v mikši, ol1rn.ci e ke J{r., jenž jí 1•o lal pasitele ohklu-

enélto n.odeJy 4, 5., a ten 'i utvu.řil dl }wznnní a UZ(lravil otl strn ti t., 
jci v ůvoji po<lgtatu, <lohrou a Y.Jou, promllnil t. · poůstatn dnš •vná po
v tala z bázně její a t.oužclmosti, duchovná. z Jlohl :dn na andNy priiv tke 

pasiwle 4, 6. 5, •· ll. 29, S. Plol\ STOj tlnchovu)' uemobla. utvafiti I. 5, 1., 
i poloieu wjnó v Tlém. a tím v ' lov., proč? b, 6. Jak ntvniiJa })Ot\statu 
llnševnou dle ná.,·oclu '1 it.elovn, pak l>émitirgn. a. jak čiuila vš cko ke 
ti aiónOv 5, 1. n. II. 3 , a. Dém. ji neznal I. 5, 1. ]U~s. pilsobil skn.c 

lli t. n. so. 4., ona pnČÍ1lO\t, ~ Dém. ruyln . clomnívnl býti pft lx m 
včd duševn)rch n hmotuýda t. 6 8. AlJ. se vt·átí ůo Pl(or., do ·tt no c ji 

pas. z ženichu 7~ 1. U. 29, 1. - Jak ji lrí Marcle I. 14, 2. ; vzata jest 
z polumsh•a II. H, 1. - Tvorst~·o ncJÚ obrn7.em Achau.totlty 7, 4. - Viz.: 
'ofia a };nthym~se. 

Aťbllleus, j heu str. XII. 
Alóuov~, ji ·b p6vod1 rnanželstvn., jm .ua ule ValenUna I. 1, 1. n., t> "Set 80 a 

jnk v p' mě naznačen 1, a. ; jak jinak je nazývnji Gnost. JV. 1, 1. nJe 
Val~nt. j on muži a f.enamí d.rov u 1, 1., vyplozE~ui na s)n\11 Otce I, 2. 
První •ke v)'plouiln. pcx1oLn 11a oslM-u Otcovu ostntni t., v pí mě · • 
lijak · ou naznaOcni 8, 2. n. Jtdiný ds zná. vl·liko t Praotce, ale • 'iga 
jej zt.lr'.lela, aby ncsdt'lil ln vMom06ť i tatním 2, 1. 'l'var vyšiíkh nrzuá.m 
nižším 14, 1.; čemu ·c naučil Kr. 2 5. pozn. lln h ev. uě.iniJ je ve mc· 
rovny 2, 6. ; jak v polek VYJ,l clili J · t. n. 'i h 1u\'U a dle ji •h 
obrazu všerko činf A hamotlta. 5, 1. n. And Jó a archaud. od ém. vy
tvoření jsou jich obrazovf 5, l. - ZJloztlile j Vnl utín vym W 
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II. 14, 7. n., jich výplody a počet n~lzc oclCtvodniti 15, n., ncmilže jich býti 
třidcct 12, 1. n., nejsou nazna ·cui v kcm P..ině, když pokřtěn byl 11, 1., 
aui počtem a.poštolil 21, l. Jl. .li h sňatky nenáleži ronidčti 12, 2. 11., 

ženiti nejsou leč dojmy mužských nemobou se zvláště počítati t. K ji h 
obrazu nebyly věd vetllejsi stvořcay 7, 1. n. Aión nemoltl trpěti 18, 6. n., 
touha. poznati Otec ncmobla. mu býti pHčinon utrp. t. ; bud byli vši kni 
prázdui n vědom., aneb i Plér. v ncvMom. e octla 17, 10. - Odkud vzal 
VaJcntín SYé a.ióny 14, 1. a., jmena pohan kých boll6 pravdě ví e e po
dobají 14, 9. - Jich pdvod a 'mena (Ue Ba si 1. I. 24. B. n.; llle Marka 
OZlla.čují s })ÍSIDCJIY a číslicemi ul l. n., již v lmilu\cll Mojž. jsou nastíněni 
18. 1. n. Hl, 1. n., ba i podobou JitiMkou na.obra.zetli 18. 1. 

Aklnétos, aión VaJ.cnt., plod Loga. n Zóe, chot ynkráse I. l, 2. ll. 14, 8. 
Akvila, kdo byl ID. 21, 1. pozn., neprá.vě přeložil Is.. 7, H. t. 
Alétheja, aión Valcnt., plod Ryt11a a. Sígy, chof Na.s&, zplodila Loga a Zói 

1. 1, J. ll, 1.; kterak ofia. ji e dotknuvěi byla zacbdněna 3, 3. pozn. 
Alétheja Pt~Jemeovcl\ 12, 1., Koloruasov ·0. 12, 3., Marko,~ 13, 8., Barbč
liótl\ 29, 2., nelze ji odloučiti ml N Osa ll. 12, 2. 4. 

Alexander, bisk. Hmský ID. 8, 3. 
Alfa a Omega I. ló, 2. pozn. 
Altxandrl~ knihovna tAmější llL 21, 2. 
AUegorickj• význam píSEm IV. 31. 
AlntllŽDa shlazujc přcdcilou žádostiv06t IV. 12, 5. 
Alžběta, o o ní Ofité L 30, ll. 
Anaklét, bisk. římský DL 3, 3. 
Aoaxagora5, kdo byl II. 14, 2. pozn., z jeho nauky ěerpal Valentin t. 14, 4. 
Anaxllaus I. 13. 1. pozn • 
.!naxlmander, kdo byl ll. 14, 2. pozn., z jeho nauky vzal Valentin t. 
Andělé, od andě](l,· od B. odJoučenýdt ne yl svět stvořen I. 22, 1. V. 19, 2., 

b z vědomi a vůle B. nemohli svět stvořiti n 2, 1. n., ani člověka. IV. 20, 1., 
anif. jich měl D. potřebi I. 22, 1. IV. 7, 4., oni také nemohli neznati 
Boha. n. 6, 1. n. Slouží a pod á.ni j OU Synu a Vuchu sv. IV. 7, 4. Syn 
B. jim rJevuj Otce U. 80, 9. Proč je a lidi B. stvořil takové. ie mohli 
'%htešiti IV. 87, 2. n.; proč z nich někteří od B. odpadli, odpověď ll& 

otAzk tu pone hejme Bohu TI. 28, 7. n. Aml lé odpacllíci na · zem rý 
svrženi lll k soudu IV. 16, 2. a. někteH prý smih1Ui s dcer&mi lidskými 
t. pozn. H noch jakožto prorok b)'l od B. k nim poslá.u t. - Andělé slávu 
Dohu pi>Jice pii nar z. P.jaou d6kazem, !e narodil e Spas. m. 10, 4. Valentin 
tvrdí, že v~· ·li od Osmi e a z tovali přU ti \')'ŠŠího jich Kr., ač marně t., 
tl-hoz Boha tv trcem ne e i země vyznávají t. a Krista Bob m i člov. 
IV. 6, 7. - Dle Valentina. jsou Jfr0v clči J Y.íšoli I. 2, 6.1 z ohle<lu na. 
nč vydalo. Achnmotbo. plod (\ucbovný 6, 4. ó., IO\'OU světly n. 19, 6 . 
.A však andiHé aneb dokonalí jsou a uemoltl z poldedu n ně vydán býti 
t,Io<l nedo nnl , aneb j ott nedokon Jí a bez tvaru 19, 1. n. - Tvor11tvo 
11 ní jich obrazem 7, 4. - Ž sv~t od and ld stvořen, prvni uěil Šimón 
I. 28, 2. o. II. 9, 2., l'ak nturnin 12,, 1., Menamler t., BasU. 24, 2., Kar· 
pokr~ 25, 1.; tit~ž uči, ž i t•ror~i od nich byli u.adšeui 23, a. 24, 2. 5. 
Ji h kníže jest prý B. Jsraelský, }ll\vodoe zákona dle Saturnína 24, 2. 1\ 

Dasil. 24, 6. - AndNy slovou Val ntiuc ru i thuery u b sa od D~m. 

, 

• 
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~phobená I. 6, 2. i sám D ~m. t. Audělé a a.rehaud. jsou ~miítrgovy 
obrazy aiónil ó, 1. - Vu vět. 

Anlkét, bisk. římský m. 3, a. Dod. IT., str. XIIL, postoupil sv. Polykarpovi 
slavné slonžení n~sv. oběti t. - Spor o s!a.vení paschy str. XIL n. 

Anna prorokyně obrazem Ar:h::unothy I. 8, 4. 
Antbrópos (Člo-věk), název Praotce dle Kolorbasovců I. 12. 3. n., aión Vo..lcn· 

tín6v, plod Loga a Zóe, choť Ekkl~sie I. 1, 1., z niž zplodil12 ai6nil l , 2., jich 
jm na l Jak z Anthr. a :Ekkl., Loga a Zóe vyplozen Jež. Markovcl:t U>, 3. 
Anthr. Barbélióti't 29, 3. - Nelze jPj odloučiti od Ekklésie lL 12, 2. 

Aut.hropian~ J. 12 4. pozn. 
AutUanés l>áGtlík ll. 14, 1. pozn, 
Au tikrist) koho jím rozmně1i V. 25, 1. pozn.,jak se poznává 22, 2. n.; o jel.o 

nepravosti, pýše, nen:ivisti 25, 1., sídle 25, 2., moci n.llivech 25, 3.; proč prijc.lc 
a o jeho ukrutenství 25, t ao, 8. t v něm shrnuta bude všeliká ne pravost 
Yěk6 divných 29, 2. Označen jest potopou R pronásledoYá.ním 8 mM ... 
dencl't t. Aposta.sie za jel1o doby bmle trestem nev~ry před<'hozí 28, 2.
Jak přeclpověd~l Jan jeho pii ho<l t., moci d:ibťl ·ko 1 "~'niti bude divy t. 

trasti, kteréž Y.a něho ll1l.stanoo, ti·cba s tmn·edliv)·ua 28, 8. Jim rozmetá 
a ro~<lělí se Hše řín1ská 26, 1. Proč. Dncb sv. nczj vil jeho ,im no 30, 4. , 
co do jmena toho pr č n('jodni bloudili 30, 1. n. Po· t toho jmenn 
k víte nmftm se ltodí ao, s. který jest }>O. et pravý ao, 1. n. Kr. přišel 
potřit antilaista 24, 4. Fo pHchmlu antikrista. naplní se dle Ir. proroctl'i 
o pozemské hlažeu. Sllrar dlivci't z rortvý«!h vstalS·ch 32, n. - Antikri tem 
slove i kdo Krista dělí od Jež. JO. 16 o. n předchfulci antikristo,-ými 
jsou náčelrúci kaclřft I. 18. 1. pozn. - Viz Í>ňbcl a KoutJa. 

Apator, nize'V D~nůúrga Vale1.1tfnova I. 6, 1. pozn. 
Apokalypse 'Viz _?Je'Vení. 
Apolitolé i proroci od téhož B. byli poslá.ni IV. 36, 6., tktéž víry se jim do

stalo jako Abrahámovi a následovali Sl. B. 5, 8. n., v5i kni znali pravdn 
ill. 13, 1. n. a vyučovali jí 6 1. 12, Ia; jic-1' nauka llravú gn6se IV. BS, ij, 
jsouc jasná, táli\, tatáž a be1. lsti, což nťplatí o Valcntindch III. 14, 4. 
15, 2. Dřive Duchern sv. jsou nadšeni, tlak káz li 1, 1.; kdo j neslyší, 
jak se prohřešuje 1, 2. Oni jsou dvan~terosloupý 1.á.khul církve IV. 21, 3. 
nepřizpfulobovali u· eni své k dom ěnkárn lid~k. IU. 12 6. n., jiného n. 
neznali než jetlnoh , Otce, Tvflrce n 1•iivoclce obojího Zák. 12, l. n. 15, a. 
I . 1, 1. 86, 6. . 26, 2., také nenazývali Bohem leč pra\'6ho n., Otec }l, 

uaii b irl, 2. l č ní j<'jic·h o B. 'I'vmd vš h ,·écí nesmí c jinotajitclnč 
vykladať ID. 12, ll. - Je,lnolw toliko B. a jcdnolao Kt·., Syna E., utlnt 
hlásali lL 1, 2.1 zvěstujíce Krista, yna. H., ncuvá.tl~Ji jinPbo ll 12, 3. 7. 
Co učili o Kr. J. a koho 12, 1. n. Syn B. jcdnor07.Cný, Sl. B. vtělen.; a 
J. Kr. jest jim jedním a tymi. 12, 6. 6. 17, 4.. ; snt\zc \')'U~ vali ty, jen~ ji i 
od Jlrorokft byli vyn ~eni, a ti větší ol• tíží pohany T . 24. - A}lOšt.olé J>O· 
«lal i ·m,i víru I. 10, 1. a ta .i st stálá a trvalá, mn,jíc sv~() .dvf i od JIM· 

rokn rn. 24:, 1., jl'tlinč pmvt\ a oY.inljíci DI. v. Jimi poznali jsm SJiasný 
Hul n. t., skrze n má. · kcv svOj pcvn)' l'očůtck, tn•á v tétf.ž nau<·e 12, 7., 
občt.uje nohu po v~em v~tč obět jimi po lallOu IV. 17, 5. n. - Potl~ti 

apošt. jak podáno n jak je seznnti Jzo JTT. 8. a n koho 1aleclnti náleží a 
n náJ IV. 2 , 2. n. Ap ·t. úd l ~;libuj Kr. t~m, kdoi by OflUStivše v-ie 
následoYalijťj 12, 6. I npoět. n kWré věci (IOvolovnli vro sl botst lidskou 15, 2. 
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Písma citovali dle LXX ID~ 21, 3. - :rad a pošt. moud~s' chtěli býti 
bludaři m. 12, 1:2-., s nimi nikterak nesouhlasí u ~eni YnJentínovo 16, 1. n. 
IV. 3. n. D\·nnáct tlJ>O "t. ucbylo obrazem 12 ai6n6 II. 21. - Viz Podáu.í. 

Archa úmlu''Y nehodila se tlo víselné soustm-y gnost. I . 24, 3. 
Archa.uděl 'tvrtý jest ráj podle Yalclltíncťl I. 6, 2. 
Ari totelés, kdo byl lL 14. 5. 1,ozn., co o<l učbo vzali Gno!:\t. t. 
Arr(•ta, j (\na ze sil smice gnost. I. ll, 5. 
Asijské církve vydávnjí světle tví o u· ní Polyknp ,,~ m. 3, 4. 

tafí•u.s, aión z O mi Ofitit I. SO, r. . [lozu. 
Atomb;té ll. 14. S. pozu. 
Autbatleia, aióu Uarvéliótd I. 29, 4. . 
Autof)·és, nión Ya lent., l>lod. Loga a Zóe, choť llédony I. 1, 2. ll. 14, 8. 

utogeués, ni6n DnrLéliótCl I. 29, 2. 
Azazel I. 15, 6. pozn. 
B•H:.\m prorokoval hvězdu rnrdrc6 UL 9, 2. 
Ualsámu uži •áno 1,ii tak h!t!cnétll vykoup. Murkovd1v I. 21, S. 4. })Ozn. 
lla.ri.Jéliot~, otlk\Hl jích ttú.zcv, l'ozličnú jich jm ua, jaké měli učen[ I. 29, 1. 11. 

s pqzn. 
Bnrbéló I. 29 1. pozn. 
Barueh, jm uo J•rý oha židovsk. o pul třetím pí mf!ně ll. 24, 2. JlO~n. 
Bai'U •h J)rorok, kuihn 1Jnrud\. U7.nlivá lr. za J>rorockou a vat. V. Sf>. 1. pozn. 
Basilltlés kdo hyl I. 24 3. pozn., '«:ho učení 24, S. n. II. 16, 2., stoupenci 

jeho 1>oklá.ů~\jí všelik~ skutky zo. lbo tejné, provozuji kouzla, U\ií se svou 
naukou I. 24, 3. )1, })obrdají mučeuíky Ul. 1 '1 ú. Kdo jich Abrnxa.s 
I. 24, 7. Dasil. ' 'ymyslil licb4!ho Otce IV. G, 4. u. nemohl ustati v h-oření 
nióltrt II. 1 G, 1. n. 35, 1., poráií se t. 

B:b:eň D. rozhojnčna Kristem IV. lG, 5. 
Jetlé01, tam narodil se Pán liL 2 4., jak rodlš~ to předpovédíno t. a 

IV. a:l, ll. 
llt3zbožnic1 ,·šickui j ou spns. dle 1\tarkióna I. 27, 8., proč H. jejich moci 

o. ncšl •ehct.nosti poJrobuje SJ>raveillivé lY. 18, 3., jo.k vsta.uou z mrtvých 
lL 34., 1. 

lledcushi 1. 13, 5. })Ozll. 

Blbl:.\hi ·é spol<>ěnosti III. 4, 2. vozu. 
Biřmováni jak ntttlOllobeuo o. Jl ruš. od Markov 6 l. 21, 3. 4. pozD. 
Dh;kupo~ ~ Jiší se od k.učží lll. 14, 2. J>ozn., biskup m od apošt. ustanovenýua 

oůcn:dú..ua všeliká )Tavtlu., již větléti tř lJo. 81 1. ; jen otl těch bráti lz 
výklad 11fsma a u~ •uf l>ravdy, kt H majf posloupnost n1•ošt. IV. 26, 2. u. ; 
kncili })Ozdějši · ou b' kn}Jň.Y, jimi at,oštoJé S\'Čiili ťfrkvc V. 20, 1. 

Blliniho milov ti jllko tiube sruu bo oliojí zák. I•řiknzt\i IV. 13, 4. ; proč tak 
JJ. t•řilmzul 16, S., v torn nnt•lnčuí zákona 13, 3. Ltiska. k blibl. podobati 
s má lásce D. t., ncmáme o bližu. somliti pNvažčh·ě 00, S., bez lé.sky 
k bližn. nic nc}l.rOspívaji oběti 1 , 1. n. 

Blud bojí s • ' 'ystoupiti z ro ·ky t•rn dy JlL 11>, 2. 
Bludu.•l viz Kacíři. 
U obA~ v cvnng. J,roě otl Kr. zavržen? lY. 2, 4. 
Borborlaué ,,iz Barb ·lioté. 
Rillt, ! j den j st, učl rozum 11. O, 1., ltclzc aby ut•byl j«>deu & ~konečný 

1, 4.., u•~n{ H., l.alo uu\ utlkoho n.ul ťhnn lY. ~. f). Hm~lii'm\ .imrnn B. 
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v písmě j50U jmena téhož B. ll. 86, a. B. podstata a B. b z podstaty 
I. 14, 1. pozn. Dokonalosti B. jsou mul dokon. lidsk. II. 131 8. U. jediný 
dokonalý, poněvadž ne hořený IV. SS, 4., naprosto jE'dnoduchý I. 12, 2. 
n. 13, 8. n. 17, 7. 28, 4., šecek rozwn, všecek duch, všecek smysl a t. cl. 
L IV. 11, 2., nekonečný, viie obsahuje, stvořil a zacho\'ávé. vš 19, 20, l. n., 
nem6i.e od nikoho býti bsažen U. 1, 1. u., da.leký jest vgech hnutí a po
dtd Udsk. 18, 3. n. 17, 7., vždy tentýt, jinak človčk IV. 11, 2. Ni mu 
neni neznámo U. 26, 8. IV. 19, 2., nic u něho be% míry IV. 4. 2. Ne,·i· 
ditelný jest t>ro svou snchovanost, ale nikoli neznám., pro svou pro
r.ř<'t lnost U. 6, 1. lY. 20, 6.; ta jest nťjmoudh>jší a kP. všemu I>rohlMf\ 
lL 2H, 3. liL 25, 1. B. dobrý jegt., a lll i pravNllivý. ,jimtlr nebyl hy R 
26, 2. n. IV. 39, 4. 40, 1. n. 

B. nekonečný a nepochopitelný nemá se přívazčivě 2I>ytovati ll. 25, 8. n., 
n pochopitelný a ne\iůit lný jak se stal ljflem pocho1•it. a \'tdit. IV. 20, 4. n. 
Přil'ozeno ti a nesmírnosti lJ. ělov. u dostihne 19, 1. u. Boha bez B. t>o
zuati neh:e 6, 3. n. Sl. jej zjevilo 20, 4. n. B. v pismé prost.č nazvaný 
llrll.Vý jest B., jinak i lid . i modly }tOhlln~ké bohy sluji nr. 6, 1. n.; písmo 
n~zná jiného B. Jet Otce věech věci a Syna j eho IV. 1, 1. Ote a Sl. týž 

• jest B. Ul 8, 8. Ot.á:tku, co činil t•řed ~tvořením, zůstavme jemu lL , 8. 
B. tvůr všeho tvor t.vn. 2ó, 1. n. Ifi. 1, 2. 9, 1. n. 10, 4. 12, 9., toi 

I>odňni odvěké ll. 9., toruu učí písmo i samo tvorstvo 27, 2. 28, 1. n. 
III. 9, 1. n. IV. 20, 1. n., tvdrce věci t '>Iesných i duchovnS•ch II. 30, 8. u. 
Ote J. Krista ~ 6. In. a. 3, to, 2. 12, 2. nu. 16, 1. n. IV. 1, n. 41, 4., 
JlliVodcc obojího zt\k. od prorokd zv~stovaný a od evangelistů hlásan}· 
lll. 9, 11.. 12, 7. n. l(j, 3. Vetcmoudře rozli · né d.al lidem úmluvy IV. 9, a., 
únůuva uová před 'í n:.ul starou 9, 1. n. ll, 1. n. Sám od sebe vše~ko 
stvořil II. 2, 4. 7, 5. Hi, 1. IV. 20, 1., vine jeho p d tatou všec•h ~l>d 

II. 30, 9., pH stvoření \tž:il jí a mori své místo lát y 10, 2., vše učinil 
z vfile svob. a l>ez nucení 5, 3. u. 3. Stvoř nim zjevila se jeho dobrota, 
moc a moudrost IV. 38, 8., zvhíště však st"' řeubn 'lověka 88, 3. n. Be:.t 
vědomi a. vOle B. Otce nemol&l stvol- n IJýti svět U. 2, 1. n., tý~ stvoi·il svčt, 
kter)· jej myslí pojal 8, 1. n. Slovem a Duchem S\'. všecko stvoi·il, činí, 
w,u a zpravuje I. 22, Jl. 1. 2, 5. 30, 9. III. 11, 1. IV. · v. 4. 20, 1. n. 32, 1. 
K stvoření neměl a11dčlú potřebí I. 22, 1. ll. 2, 4. u., ani nástrojll ani pro· 
středku 2, 5.; ruee jeho js u SJ. a Duch IW. In. 21, 10. V. 1, a., k těm 
řekl: Učiňme člověk& IV. Úv. 4. 20, 1. :Mimo B. ucní zMnčho })O· 

čátku U. 1, 1. n. lll. 24, 1. 
B. čini, člov. bývá. ueiuěu IV. ll, ~. 39, 2.l ··lov. Jlé.clobn mo i a mou

drosti D. In. 20, 2. B. 1emá ze stvořeni "lověka a služebnosti jeho žádn. 
pro pěchu, t en }Iři padá tlov ku IV. 14, 1.; tělo zp so . clle obraz ll B. 
V. 6, 1., člov. dle podob. H. IV. 'v. 4. ; obraz Jl. li í v. Ir. od po<lob. 
B. V. 6, 1. po~u. D. sllha člověka 111. 20, 2. N dokonnl~t lid á ne
usvědčuje Hoh z nedostnt.lm moci IV. 38, 1. n. i nebylo nutuo., aby B. 
etvoHl and ly & lidi zhhš'ti ucmollond 37, 6. n. lov. stvoř n o vrtli 

, svob. 87, 1. 11., podoben Dobu oetoliko rozumcm 1 nle i vdli 8vob. 4, 8. 
87, 4 . 88, 8., a proto B. · lověka uenutí 37, 1. n. Kdož npíl'l\ií človl!kn 
vQii svob., Doba činí b zmocuým . neznl\iicí.nl tvory své 37, 6. 

B. nel:lořečil Adamovi a vě, al hadu; proč? 111. 28, ó. u.; člov. 
tuěl vlll8tnf zkuš no tf teznaů moc B. a svou slabost V. 3, 1., z milo-
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srden tví vypudil B. Aduma z rlje a podrobil j j smrti III. 23, 6. Na 
Jaři ·lm }lrvního 'lov. objevila se trp ]h·ost, 'lobrota a milo rtl. n. ..,!), 1. n. 
IV. 37, 7. Proč JlOllmanil t) rnv lHvébo Abela nc:'sprnvedli ~mn Kaino,•i? 
DI. 2a, 4. dá,•nje spravedlh•ého v moc l.Jezbožníka nečiní kiiYduiV. 18, 8. 
U n bo ni není na prát.lluo, l.Jez vj·zunmu, bez obsahu 1 , 2. 21, 2. n· 
Pro-: u v tll potopu? 36, 4. 

B. týž j st, který zvolil praotce, navštěvoval litl svl\j a pm•ol 1 ná
rody lY. BG, 8. N maje ničeho potřehí 2:volil praotce aby je 1>pasil 
14, 2. Mojž. jPj hlú.snl i ohnivého i shovívavéh 20, . Pro' dnl B. de
sawro? 16, 3. n. nrmnjc potí·cbí ob ti proč je ukládá? 17, 1. n. 18, 1. 
J r~ elitům je uložil na význum o1.nnčný 19, 1. a ~'\ poučení a vypčsto\·á.ní 
14 3.; ncžác.l.nl po tticll ani tak občti jnko spravedlnosti 17, 1. n. Týž D. 
v'erhny tnoroky osvecoval ll. 8&, 2. IV. 35, 1. u. i jsa nevidit lný nezje
vonl 1uoroklim v tétéž pollobe I. 10, a. IV. 20, l;. n. · tváře jeho ne
spattiv~e co vidťli, 20, to. u. Že tj·ž z rozličných tl ob proroky Jlosýlal, 
tlos\•ědčnjc se tlE'jedtúm podobenstvím 86, 6. n., ml D. pocházi svěd tví 
proroku III. 21, 1. 

Yzývt~jicP Hoha osvobozováni byli lid od zlýcl1 duchú před I•ři'tim 
11• 11. 6, 2. B. v· ecko i'ídi k tomu, nby človi!ka z(] oko nnlil, svou tlobrotu 
uh.i .vn, círk ,v Synu v~1nu pH)l obuil a SJtravetllnost dokonal lY. 37, 7. 
Uozličnými zpiisoby B. člověka l>lUlsiti usiloval 14, 2. n. Že vš ko vJc
vcmí od téhož . skrze 'I. po ·hází, cl os ěd • '\ií pi s ma ll, 1. n. Kh'rak 
y,včstovnli proroci, ž JJoha. uevitli ln ~>ho lidé mitlí 2 O, 4. n. 'Proč ohlásil 
l181.' 7.CDÍ Kri.sL ?.namcním m. 21, 4. n. a dul litlťm S}lUSť'DÍ skrze '1,, skr.tc 
které ulíiu uy j ·ou vš ky včci '( ll, 1. . 21, 3. 

Jl. stul s člov. III. 21, 1. · o z B. se narodilo, D. jest I. 8, 6. B. 
v J{r. spojil se s člov. lil 1 7., což tal o v Jením tllc viile Otco'1' 
IV. 20, 4. Proč ua·l ProstřeWúk mezi . a čl O\'. obojí při roz no t ? 
III. 18, 7. 19, 1. n. Obraz B. v nás ukázalo a pollob. obnovilo '1. svým 
'tčlť'níru V. 16, 2.; téhož B. avšnk znova učím se díti skrze vtčlcni 
Jl r. 10, 2. Kterak učil l{r., že Do nilalo 11 mrtie 1 ozuati IV. 6, l. 6, 3. n.: 
tWZliÚ\'á se slo-ze 1 6, 1. Židé odpadli od 13. domnh•v.jice se, telty Otce 
beze ~yna sám o soM po~nán býti mohl 7, 4. 

Byli · rne vykoup. krví téhož H. vwlenéh , který nAs i stvořil V. 2, l. 
'ykonpenim člověka. jeví se velikomysluos( B. Jll. 2 , 1. a všemoboucno t 
jeho 20, 2. Jako jsme drev m JlrOti B. s pl'oviuili, tak nás i dř ' m Kr. 
,·ykoupil 17, 8.; B týmt. Dolaem a Otc m byli j m dmh)•m Adam m smí Jů 
})O lu.šno tí až k srnrt.i, kt •rébož jsm v })rvním Adamu ncposluinostf uruili 
l(j, 2. Jediný D. mdž odpouštlti hi'icby a. Kr. j odr•ou'těl V. 17, 2. n. 
T)·ž B. posýlul proroky a tl.nl litl -m l)O.S ní skrze z mrtvých tání Syna 
Ul. 12, 4. Proč po. lal Utěšitele? 17, 1. n. \leh Otcňv vylit na né.s 
k f\iPdno ení Boha u. ělov. . 1, 1. Týž posýlal proroky, ktel'ý pos1Rl 
llJlOštoly IV. 86, 5. B. žádá o ti, noč a juké? 18, 4. ne obě ale nlun 
ku t•rosp~chu 18, 6., pHjt•mu6. ruu ob t írkvt>, 1•roč? 1 , 1. drkev "elliná 
ohH čistou ohn pHnáSí 18, 1. u v ut'j<Ov. obliti se Boho opravdov obětuj 

~l. t~, ó. hu pon l•ati Jlt\.1 žf tajná mí ta Fisma, která větliti nemd.tem<' 
U. 28, 1. n. 

eden n., j du:l. spásn, a le rczličnÚ. Jlřikltznn{ IV. 9, 8. 16va ll. lov 
lliwmrí 20. 7. Ahydaom Uohu tl koJlRlf'"i sloužili. proto jMtnf' od Kr. osvo• 

• 
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hozeni 18, a., jemu sloužiti sláva člo ěkn 14, 1. B. život náš, bez něhož 
!íti ne lze 20, !>.; od B. a ne od nás pocbAzí spllsa. naše III. 20, 3., jemu 
vzdAti nále2í dru a poddanost, abychom se stali dokonalým dílem B. 1 V. 39, 2. 
Pro dnry B. nemllme pychnti, ol jeho se přjdržeti V. 2,21 2. Kdo j mu 
u věn, ani! poslouchati chce vi'lJe jeho, sám 'rinen jest uedokono.lo ti 
svou 89, 3. Kdo mu ncvčH, jest synem o. andělem d'ltbl. 41, 1. n.; j('ho 
neposlouchati zlé jest a smrl člověka, poslouch. dobré n život. člov.; obojí 
položil B. v ruce člm'. 89, 1. n. V. 28, 1. V Illsce k B. spravedlnost zá
kon IV. 16, 2., 11řízeň B. uděluje nesmrtelnost IV 18, 4.; kdo B. milnjc, 
tím vice jt>j bude milO\'., ·ím ví e patřiti 13, ~. Dl pňrozen. jsme vširkni 
synové B., dle skutk(\ nikoli 41, 2. n., nematc Bohu žiti, kdo pé.iic skutky 
těla V. ll, 1. Spojení s B. ži'rot a svčtlo ?:1, 2., odlou eni od B. smrl, 
temnost a vččná ztro.tn 't"Še h dnrO jeho t.; kdo Boha ztr: til vkl' po2ttlivé., 
jnkio to bobatst\i míti jt'j IV. 37, 7. ; kdo od učho od tou11á., z yn& B. 

'' stád. se synem ďě.lll. 41, 1. n. Du<:b sv. stupeň k B. Ul. 24, 1. Hřicb('m 
člov. od B. se odloučil, proto mocnostem pozemským 1Jy1 podroben V. 24, 2.; 
ty jedině od B. jsou ustanoveny 24, S., k jo.kému konci? 24, 2. n. 'l'entj·ž 
H. :zaslepuj nevěr~ P. osvěcuje věřící 29. 

B. proč připouští nMe zetlenl po smrti 'I V. 2, a slá.va a mo B. jeví 
se ve slabosti tčlP. lidsk., kiisic je z nutvj·ch k nesmrteln. a, 2. Že týž 
B. Otec, který stvořil, i z mrtv)'CI1 kHsí, ?.jcmo z Iso.iáš~, Ezechi@)e 
i z evang. US, 1. n. Tělo, které 1•H stvořeul přijalo umění a momlrosť B., 
tím ví e i moc B. t,řijati mllze při vzkříii. 3, 2. n. Bohu nic nemoioo, 
ani slabost těJa u ni nad v61i B. 5, 2. Mod B. vzkříšena budou t •ln naš 
7, 1. n.; mll.žc-li ll. tčlu dáti zivot dočasný, 1•roč by mu nemohl dá.ti n -
tlorušeuost 3, 2. n. B. ueni B. mrtvý ·ll, al .žjvýcb IV. 5, 2. idčti Doba 
tivot člověka 20, 7. věčný 20, 6. 58, 3. Kdo j "j vitlí a jlik? 20, r,. u. k tl o 
Bohp. vidí, v Bohu jsou 20, 5.; jasné dd~uí Boha násl ·d. bud v ucbe fl'l• 
tťprv pCJ dočasném krú.Jo\'Ství }lozernsk. dle Ir. V. 00, L 

Dle E1•ikúra. nestará Stl B. o tvontvo lil. 24, 2.; S.Ultli 11olnul ~ vyzná
vali, !e pro:d-etelnostt B. se t nto svět. Hdí 2r>, 1. - Že ll. z hmoty již 
jsoucí všecko učinil, učil Anaugoras, Empedoklc ·, Plato, Val('tatiuci }lak 

dl nich 11. 14, 4. - Plato vyzuávoj Uobn jednoho, dobrého a. t~prave<ll. 
zbožn~iii byl Gnostikl'l ID. 25, ó. - vrchovaný D. uezuá.mý prý ,.š m 
dl Mcnaudra I. 23, 5. - B. žhlo,·sk)• jťBt kuíi.e nižsích andčlfl dle Bnsil 
24, 4. a Saturnina 24, 2. - Miknlášeuci a Kl-l'inthin.ué bloudili učíce, lc 
B. není jeden aniž J. lir. 111. 11, 1. D. není tU 1\fiknl s hoYanou t,ii
činon \'ěci viditelných a. t\·oi'cných l, 8\', Jan je 1,ori.ži t. - B. jťden 
dobrý, druhý zlý dJe Mn.rkióun o. stoupe.ttcn 12, 12., col j vnitřní 
protivou U. 3, l. n. Boha rozd hů lloha na.Mí l.arkióu m. 25, 8. 
D. dobrý a D. ude . j u tll Mo.rlciónn {lva t., dle nělw D. tvore zá
kon m a }>roroky hlá.sa.uý p6vo(lcc zlého jest l. 27, 2. 111. 12, 12.; vy
vrad se lY. 19, 1. 33, 2., 1,odo uč, žeby dl Mo.rki6uitflv od jinélao· D. 
(lO láni byJi prorod a od jim\ho O c Kr. Pá.n 84, 5. - D. nebe o. zemč 
u ni pravý B. dle Gnost. IV. 8, 1. n.; domnh·ali se, že ,~tik ho B. ualezli, 
nčí e, B. ie nezpravnj věci pozemské III. 24, 2. PraYý B. nebyl prý od 
ni oho (>Oznin pted ptiitim P. IV. 6, 1. n. B tl• Jli'Oroky hlas aý neni 
!'I'Ý Otc iB~ t, Víte lmh~ vym;:Icli HI. ~fi. ~- B. nemQ!e býti nA· 
~nakem a obruem ,iiuého Otce IV. 19• 1.; jak rouhali 6~ Val utínci Bohu 
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tvůrci 1. 8. n., učíce, že tvO.r e pochá.zi od pokl sktt z Plér. vyvrl. ného 
111. 12, 12.; v tom horií json MarkíónitA t. Učili také, že B. jest tělesný 
a 1 ž ný II. 13, ó. 28, 4.1 osudu jej 1,odroboval1 14, 4. B. dvojí dle Va
leutíncův, jeden tohoto světa, druhj• nad v· elikoo mocností IU. 7, 1.; ten 
ncvidit Jný, ,.~čný, neztlloz ný a neJlOchOJ>itelný všech niónO. j st hlava dle . 
Yol('ntindl I. 1, 1. V "ší IJohov polLa.n~tí jtiou aiónové Valentincd, nižší 
AchWllotha s Osmi í U. 14, 1. n.; jmeno. 12 bob O. poha.nsk. přiml!řcnčjší 
j ou nt-..žJi jmena 12 ai6n6 Valent. 14, 9. B. všemohoucí povstal dle Mar
k0\•d1 z poklesku J. 19, 1.; titíž usilují z písem dokázati, že B. Ote ph>d 
prištim P. nťznám byl t. o namítnjí kacíři proti Dobu ja.koito Jllivodci 
st. Zák., trm doráž ji na Kr. IV. 28, 3. Vymý"leti natl Boha tvůrce něco 
yššího s\"-rehovaná bezboino t II. 191 9. IV. 9, a. 19, 1. n. a líci, .telJ)· 

Lyl v)·plodem pokleilkn, svrcho,·aué rouh(wí Jl. 28, 4. lll. 10, 1. - B. ne
mohl připustiti, alJy v Plér. povstal poklesek n n vědom. n. 4, 2. n. 17, 10. 
B. n mfife vyploditi my111, pro·? 18, 4. n. - J dnoho sice Boha. vyzuávají 
kadH vši hni, a.l mění ho špatnými náhl ly 1. 22, 1. Je t-li více b hCt, 
jest i více svčtů II. 1, 4. - Viz Člov~k, Slovo, Sv~t. 

ll)'fhlos, aión YalcntíuO.v, lllod Lo a a. Zóe, chot Mixe I. 1., 2. ll. 14, 8. 
Bytbos Valcntíuflv, také Proo.rché a Propatór na~·nuý, prapl'lvod všech ''ěcÍ 

I. 1, 1. 11, 6., Ztllodil s Eunojf Nasa 1, 1., znám byl toliko Nítsu, pro · 
o tatní aióuy jsa n vitlitelný a ncpochotlit. ~. 1. &. 1,ozn., obkW ný j t 
a Jlr~dný ll 13, 5. 6.1 nesmí se ()Očitnti k ióu(Ull ll, 1. Jak protiřeké 

o nČlll n-ení a, 1. n., Luď sám nevědomostí byl postižen, nueb vAickni 
aiónové jí jsou prázdni 17, 1. n., 11emohl zploditi s Ennoji Nllsa u. Alétheji 
13, 1. n., ned4 se odloučiti otl E.lllloj 12, 2. 4., o(.\kUfl jej vzal Valentin 
14, l. n. - Bythos Kolorhasovcfl L 12, 8. u. 

' ln ici, nad ně hor"i Faris ové IV. 20, 12. 
Cento I. 9, 4. pom. 
lrk v, označ un so bon solní ženy lot. IV. 31, B. ~. 9. l}()Y.n., Jakouem a 

Rac1tcli 21, S., vyjitím z SYilta SO, 4., ženou Mojii". a Oseáš. 20, 12. 
Všecko ocl B. ustanoveno k vy})oclohcuí cír ve a zdokonal. člo\•ěka 37, 7. 
l'rom\sledo~Tfu1i CÍl'kvc u. t)O.sob. Páně v ni })ředpovMěli u na soW pi·ed· 
podolmili 1,roroci 38, 9. n. Ona sklitHia setbu })raotcllv n 1 rorokQ 15, 3., 
símě jsouc Abrab. t•iijaln Kristem od B. dědictyí praotci pii Jíbené 8, 1. 
Z lidj smiluíkQ 1,ojato., aby 8(1 ltčeushim Syna byla JWSVěcena 20, 12., 
pošla z církve Jcrnsa.l. 111. 12, 5., matkou jest žh•í ·k životu věčn. 24, l., 
ač často jsouc okyrtěna vždy nové ndy vypouští IV. 38, 9.., j{ •ěl-Pu 

))Oklad B., víra naše, k oživení člo,·ěku. III. 24, 1., oua. bohatou jest r•o
kladnicf Ducha D. a pra,·dy; kllo OLl ní se Olltrhn , u .dojLle účastenství 

Ducha B. 4, L 24, 1. IV. aa, 7. ; to jsou uestoudoi a rouhad mmlrůri, 
vlldcové slťJ,Í, jk11Ž varovati j est Dl. 24, 2. V. 20, 2. 

Círk v uikdy llť.Itřestanc IV. 34, 2., J)O el z mi rozšířen jf'st 
I. 10, 1. III. 11, 8. IV. 36, 2. a to již za Jr. I. 10, 2., mi od apoit. vírn 
a \')'ZRAní víry . 10, 1. a jedin6. ji uči fll. ·v. Do tě pokladni e apo,t. 
VŠ kn pravdu uložili 4, 1. V. 20, 1.1 mimo ni jSOU }OUlldn{ci ID. 41 1., 
jí svčf- o světlo ll., mimo ni blud a záhub V. 20, 1. n., v ní j dna du&>, 
jP-d110 ardce, jedna vždy a věudy víra J. 10, 2. n. III. 24, 1. V. 20, 1. 
Jf'jí 7./u:raky pravé a dobročinné I. 31, 8. 82, 1. n., j vUy ae Ja Ir. l 
n moh tl Jlřipiao ti dá})(>ll!k~rou (lltSQbNaí SJ, 8. Ona jeclinú. IUi 1•ra.v6 
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mučeniky a čisté učení IV. 38, 9. O předlto~nství církve římské III. 3, 2. 
pozn., s tou souhlasiti mají wecky drkve t. V drkvi kat. zachovává s 
podAní bez porušení a, 1. posloupností biskupd 3, 2. n., dosti na. !k po
sloupnosti v církvi římské 8, 2. n. Jen v církvi kat. m~i biskupové po
sloupnost od apošt. 3, 1. n. IV. 26, 8. n., u těch hledati tř ba pr .,-du 
a v)·klnd písem t. 82, 1. a pravou gnó i 33, 8. 

Církvi Kri tem uložená obět čistá jest a bohumilá IV. 1~ 1., obH~\ie 
se po celém světě 17: 5. n., tělo t. a krev vtHeného Slovu 18, 1. n. ; JlrO ~ 
ob~t ta Bobu mili? t. 

('hit . v nión viz EkJclé ia. 
(~irkevnikJ nazváni katolíci od Yalentínr Ill. ló, 2. po~n. 
(lem iiee II. 30, t. pozn. 
(~lsla J>t"lvod všeho dle Pythagotcd I. 1, 1. pozn. ll. 14, G. pozn. jiclt nble

donli Valentínci t. ; čfselná sousta,•a Markova 1. 14, n.; které číslo sluj(' 
Yýznamnl!? 14, 6. číslo pět se jim nehodí 11. 24, 8.:; jak ničemné clOvody 
z čísel, pasmen a syllab I. 1, a. pozn. ll 24, n. ; rozttmem llluž.no je zkou
mati t. )•znamy čísel zvěd:n·ě zkoumati dílo nebcz1~cn6 jest 26, 2. n.; 
není pravidlo z čísel, ale čísla z pravidla 25, 1. -O či elné nr.pJatnosti 
jmena Ježiš ll. 24. - Viz i Písm . - Jak počítali staH na mkou 
a ptst(•ch I. 16, I. po:r.u. 

ř.ist.otu ncn\ilují kacíři 1 6, 8. pozu. 
ť~iAe zapomt>ntltí, z níž pije duše, tlříve nežli v tělo vcházi ll. 83 2. 
ť.lovělr, proč stvořil B. cJov~kn nema.jc ho potřebí? lV. 14, 1. rozcHl mezi čl ol'. 

a B. ll, 2. Ze ~;t\•oř. a slnžeb '•Jověka nemá B. ! itluébo llro.pčchn, r.ýbr.i: 
člm·. 14, 1. v lověka utvuřily ruce B. , Syn t. a Duclt sv. V. 1, S., 13lov. 
nádoba mmulrosti a moci B. III. 20, 2., ve stvoř. člov. jeví se moudro t, 
ve vv.kříš. moc B. V. a, a. "' lov. ~ijkí sláva B. I V. 20, 7., (lro čim·. všecko 
stvořeno V. 29, 1. ... Jo věk nesh·ořen jako nerozumn~ nímta . nýbrt o vl"lli 
svob. IV. 87, 1., J)roč dánu mu moc r zezná,-ati dobré od zlého a \'Oliti 
S\'obo<lně ? 89, l . proč zi'lstavil B. člo.,•ě promčnUvé v OJi jeho? 87, 8. tl . 
tlrží v ruce osud sviij 4, 3., n má omluvy přijrle~li na zubynntí t. 37, 1. 39, 8., 
svollod n jest i u vlře 31, 5.; vlili sv()b. podobá se 13o1m 87, 4. Ž ·lov. 
svobod n, dosvědčt\ie naponlinání pr rokfl, lliikazy rady Kr. a7, 2. o.; 
ocj ou t~dy lidé při rozeno ti, nýbrž. vO.lí svou bud dolli•í bud zlf, jinak 
by nemobli býti &tli chváleni ani haněui 111, 1. n. 

Člov. n dokonal5• jest j iž proto ž t"'ořený IV. ~. 1. o.; pro· nestvořil 
jej tlokonalého B. vš moh.? 87, 6. u. 88, 1. n. nedokonalost člo~kn nedo
kazuje, i by B. nebyl vi mocen, ale 2 člov. s1nbý jest t. Proč n~kteH 
lillé o\1 . Otlpadli, jinf pak včrně mu slou!ili, to zibltavme Bobu ll. 28, 7. 
\Tšiclmi tid~ zraněni v Adamu V. 84-, 2., pro hHcb podrobeni bídám 
Tll. 23, 8. V. 15, 2. u mocnostem litlsk)'ID 24, 2.; jak zdivo·iJj 24, 1. pozn. 
Z břichu člověka zjevno, "ak milosrdný a shovívavý D. III. 20 l. n. IV. :rl, 7, 
Člov. měl zkusiti vlastni slabost, aby poznal moe B. V. 3, 1. Proo žádá 
ll. na ~ I v. luUJy, ničeho ncmajc ttotřebí? IV. 14, 1. pro· B. akrz I. 
učil li\li znlti Doha? 5, 1. Jakou Jll$kavost prokA~ B. člověku tano
vením Zákona t G, 8., jak nančil se člov. v Abrah. následovati Sl. B. 5, 4. 
Život ělově láska 16, 4.. Zákon m st. usvědč n byl r. břicho, ale neosvo
bozeu lll. l8, 7., proč ~ obojím ~6.k. dána ěJov~Jcu rozn·ná 11řikáz.? IV. 9, a. 

Človilkn Robem dt\nn spl\sa skrze Sl., skne letem \'ŠH.'ko n~inl'no 
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lll. 11, 1. V. 21, 3., to I. od počátku pro pásu ltaši a tut>ovalo a vstn· 
povalo IV. 12~ 4. a stalo se rozdava.čem milosti Otcovy 20, 7. Vtělenfm 

člov. SJ>Oj n s .B. dle ůle Otcovy lll. 18, 7. IV. 20, 4.; hříšník nemohl 
b)ii spas n le ~ krz pu.s. člověka UL 18, 6. n., b z vtěl. nebyl by se 
čl v~ku do talo nesmrtelnosti 19, 1. Kr. piiiSel pro všecky lidi, i ty, kteii · 
z počátku i ty, kteří by pozMji uvěřili IV. 221 2.; aby člov. spojil se 8 B., 
stalo se Sl. člověkem 20, 4. ; aby člov. stal syn m B., yn B. tal s synem 
člov. m. 19, 1. Co n~t.ěllřil Kr. člověku sjednav mu synovství IV. 16, 3. n.; 

' každý člov. ~~ m Kristovým liL 19, a. Vtčlením Kr. \•šeclcy li'U v sob~ 
&hrnul 22, 8.; niktlo ncbývé. . ám sebou, nýbr.t všickni lřištim Kr. ospra
vedlněni IV. !!7, 2. lov. rozvázán, kdy ďábel svázán V. 21, S.; poněvadž 
čl o v. ,. ~j hříšně }ložival, laču .. l Kr. 21, 2.; dllb 1 člověkem jsa porn~~n 
hyl n\U p droben 24, 4. Pro dary spnlv ,nnění mó. člov. včtiií j :viti po
koru 111. 20, 2., člov. vděčný ná,lol1ou dobroty B. a nástrojem oslavy jeho 
IV. ll, 2., uevdě~ný nádobou spra.vedlivébo soutlu t. Path>ním Boha stává 
se n smrtelným 20, 5., pHro:tenosti a ne mírnosti B. n mlít postihnouti 
19, 2. n.; slw1elo se, aby člov. znenáhla prospíval 1~ 1. n. 

Jak t>oth•buje člov. Ducha sv. llL 17, 2.; aby člověka s B. spojil, 
vylil Kr. ucha. lc va V. l, 1. Duch m sv. nn.b:)'Vá člov. obrazu Ol e 
i yna HI. 17, 3., jmen m Krist. a Duchem sv. bývá spasen V. 1~ 1., 
Jlrijma Ducha sv. nabude života břichem ztracen 'l10 12, 2. - Z kterých 
tA tck se skládá člověk duchovný dokonalý? 6, 1. pozn. je t to tňlo, lln8 
a Duch .sv. t.; který clO\'. jest netlokonalý a dttševný? t. du. vn)· z dechn 
životn, tluchovnj• z ucha sv. oživujícího 12, 2. Starého člo11. třeba svK-ci 
a nového obl d, jak toanu rozuměti dle sv. P vln. 12, 8.; ti json tělesní, 
o t rých praví apoait., ~~ tělo a krev královstvím B. vládnouti nebudou 
ll, n. ; přiroz nosti "ickui jsou synové B., věrou a poslušnosti Jůkoli 

IV. 4:1, 2. liva č.l věka. B. III. 20, 2. a sloužiti jenau IV. 1~ 1. im 
~lov. byne a čím bývá spasen clle apošt~ V. ll, 1. ; smrt člov. neposlou-
hati IJ., poslouchati pak *ivot; obojí zň.stn.veno vůli jeho IV. 39, 1.- Jaký 

mu. umy ďábel no. zkázu člov. ' v. 4. Oheň vě ~n)• n byl pdvodně tlro 
ělov. u hyst.An Tli. 28, 8. ; ž:ivnt člov. pati-eni Boha IV. 20, 7. - Viz BCih, 
Vuehovný, Duševný, TňlD, Z mrtvých vstó.ní. 

Čl v. dle turnina. otl andělll utvořen I. 24, 1., osud jeho po smrti 
t., lidé jedni jsou pHrozeně dobH, jiní přiroz. zlí 24, 2. Ju.k utvořen dle 
Ofitúv a ScthianO.v 30, 6. n., jak dle Valent. 5, fi. Z tří částí s sklaWá 
fi, 5. n. 6, 1., budoud osud těch části U. 29, t . n. Troji rod človčka 

1. 7, 5. pozn. a rozličný jeho osud t., jak naznačen v písmě 8, 8. Kdn 
cll' Valent. du hovný? 5, 6. ten tnJně v Dém. a jím v (\uši lidskou uJown 
t. (~lov. dušcvoý dle podob., hmotný dle obrllt.U B. stvořen t., hmotu) 
nutuě zahyne a nebude oučastcn spas. 6, 1. n. mo l'f!atkovcd byl stvořf'n 
k podob. V).-· í Mocno ti Třid ítlcy 18, 1. Kter~ o line stvoř n 18, 2. 
·lov. tlokonnlý Barbéliot kdo ? 29, a. - Bludně uěí lmciH, !eby j n 
vnitřnf člov. s bopcn byl života večn., nikoli pak duA a tělo V. 19, 2. n. 

«~:to ~k a.i6n viz Antllr6po . 
t!tveH~ prvottlA Valentin a I. 1, 1. p)1.hngorská a k.ořf'H všech věd t. pozn., 

jn (lle Pytho.gorcft a Marka. Kouz. z nl )lOV y U. 14-, 6. pozn. JmPna. 
tn'Vni v f. dle Marka. L 15. 1. Jhroji čtvel'. jo.k v plsmll naznačena dlf' 
M rkovd\v 18, 1. n.; V)išf Jjcviln. Markovi taJemství Val ntin ·t\ 13 1. Q _ • 
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Ďábel hříchem utrpěl na svých vědomostech V. 28, I. pozn., jakým smyslem 
mocný liL 8, 2., jakou mA moc V. 24:, 8. n. LLár j~ od lločá.tku W pod~ 

\"rátil pnn( licli 23, 1. pozn., slove hadem IV. Úv. 4., spraved)jvě od B. 
~novu jat lll. 23, 1., od Kr. přemožcn tj·miž ponty svá.zAu jest, jimiž 
llO ttal člověka. V. 21, 8., ze závil3ti podrobiti si hleděl človčka, avšnk 

podroben jest jemu 24, 4., lživě král 11ozemská si piis,•oju"e 24, 1. Člov. 
jím smrti t•o<lroben lll 28, 1. ĎíW. pii 6.zanim B. otl Kr. pora.žcn V 22, 1., 
<lržel lověka v mo i své, Kr. uaťl ním zvítězil 1 . 33, 4., pokoušel Krista 
V. 21, 2. n., s\' tU človčka. nelačného i n mohl svésti Kr. lačn<'ho 21, 2. 
Proti němu uch 8' '· poslán člověku m. 17, s. Jak kadřstvitn v€sti 
~iluje člo,•ěka. IY. Ův. 4. ,Jemu a pa<llím antlělfun piipraveu obeu vě·ný 
HI. 23, S., jel&o ná trojem antikrist ; o jeho ne1•ravosti, 11)· • e, klamu a t. tl. 
V. 2á, 1. u. Kdo jsou synové j<'ho a jak lY. 41, 1. n. Ncktljící rO\'Dě 
jemu bncle t•otJ· stán liL 23, 3. Ne\•ěHcí j t jebo přibytk m ~, 2. pozn., 
Mi.šnik jeho nlu.lobou 23, L, lu~ebníci jeho Ono t. IV. úv. 4. }lOzn. ~ 
Jeho plivotl a místo dle Yalent. I. 5, 4-., lw.z,·án od nich li mok:rlltol'Clll 
L K\lo je t dle Karpokrát.()vcfl 25, 4. - Vtz Antikrist a Zloduchové. 

DlabeltJhi vi~ Zlotlucbové. , 
Daldalu!i 1. 1!>, 5. pozn. 
Daň, sluhové B. jsou, kdo na uí llnně vytuliliají Y. 24, 1. I~r. t>iikla<lem sv :·m 

učil, že n1ftme tlaně dávati vrchnostenl lidsk5·m L pozn. 
Dauielo,·o pl'orortvf o skonání Sl• ětn a o Hši 1\.rist- V. 2á. u., jak vylož. od Jana 

' 'e Zj v. L, Kristem jsouc stvr.tcno učí, že tf.ž jest B. a Otť v o boj. Zák. t. 
David kteruk byl kněz m 1>r B. lV. 3., hlich jelto, J)Ok ní a trest 27, 1., 

o. kllval Vykup. t. ' ~aslílJetú j mu n ~inčué narln. u o }>Ol"Ocl 'Dl 1\In.riin)·m 
liL 21, 6. - a,rjl] Barbéliótů I. 2'J 2. pozn. 

Decb života kteruk se liší ocl Ducha. oživujícího '. 12, 2. 1 , 2 pozn. 
Dělnid na vinici }lO lani 1. 1, 3. 
Démiúrg t>odlc všech JlOSL neznal vyšší Moci uacl sebou DI. ll, 4., ueni 

ani B. ani Otec, Ječ jen dle jmena IV. 1, 1., jeho yn pr)· e vtělil a tr1• 1 
a ua toho ·toupil Jež. dle hí.tlu t~pa u. zp ollcu)· Ul. ll, 3. ťan. Ya· 
lentiudv L ll, 1., Vrueutí11cll 6, 1. n., Achnmothou uh•aren 5, 1., jmeuo. 
jeho t., obraz J etlllorozcnco t., zpftsobitel všech věcí du8evných na nebi 
i na z ni 5, 2., o.udčl Dolm J)Odobuý t., vytvořil audčly a a band. 5, 1., 
~tlmcro nebes ó, 2., neznal .Matku svou 6, 1., dušcvu)• jest 6, 4. U. 29, 1. u., 
J>Ov tal z touž buosti Acbnn1othy I. ó, 4., místo jeho t. ll. 29, 1. lL, kdy 
tam utlejd I . 7, 1. lL 29, 1. n. O jel1o ncvMomosti I. ó, 3. u. 7, 1. u. 
Achamotha pHčiuou té ncvěd. ó, 8., nabyl t>oznfulí otl 'pasit. 7, 4.1 vytvořil 
Krista tluševn6lto clJe n~kl Valent. 7, 2. i zlOtlu hy 6, 4. - Júu byl llle 
' lent. svět lvořen a nikoli lovem, což se vpraci III. ll, 1. u., vytvořil 
~lověka a jak? L 6, 1. jim pr)• b li nadšeoi a po~li proroci IV. 35, 1. n. 
J>ui majki sim:\ A ·hamotby nad jin si zamiloval I. 7, a. ll. 19, 7. a dal 
j proroktuu, knčžím a krlll6m ; jak dlouho .zpnn•ovati bude svět L 7, 4. 
- Dém. 1\farkovcd 17 1. n. - !nd tv rce světa vymýšleti ně o vyjš ho 
vrcho ani. b ~božnost & H ·i, i j t výpl 1 m ]>okl Rku, roulu\u( II. 19, 9. 

N mohl neznati avr bov. Hoha 6, l. n. n le j est duš vuý, Gno )Jak 

tluchovni to pl'í'i ro~umu 19, a. 80, 1. n.; ncnf clttš vn)•, k<.lo uh·oiil 
duchovo ' SO, G. n., nemohl uev dčti o u t ·ll vn "m tn ni d něbo 
Vpušt~n~w 19 2. n.. )lrorof'Í Jl byli jím, ale Bohem nadšcni lY. sr, 1., j-
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čitky jemu činěné platí i tci ll. 6, 1. n. Byl-li k obrazu NClsa od '11asit. 
vyt.vařen, aneb Ntl.s hyl nevědomosti podroben aneb Spasitel jest špamj· 
um Iee 7, 2. n. 

Démokrit kdo byl ll. 14-, S. pozn., o z něho \"Zalí Vnlent. t. 

Den Mli se na 12 hod. II. 24, 6., co znači dle Markovro I. 17, 1.; rozllčl ní · 
dnft, m&ícdv a roku nehodí !!e k rozděl. Plérómy JI. 24, 5. - D n ml
měny dle Isaiáše, který? II. 22, 1. n.- D n pHpravný Žid41. 14, 6. })Ozn. 

Deutero pHkázaní před ustan. dkona stačilo ke spas. IV. 15, 1., psáno 
v srdclcl1 prootc4 16, 8. 4., dáno lidem věern 16, 4., pro zachovává.ní ho 
přiclán Ži<ltl.m zákon 15, 2., 1\rllitcm n zruš., al brž rozšiř. 16, 4. - Kolik 
1•rjkli.z. na knždé deace n. 24, 4. pozn. 

Desítka aióndv I. 1, 2., n~načena prý joton jmeno. Pán~ 8, 2. D s. Val nti-
nova ll, 1.; jak na.znač. v písmě Ule :Markov t\ I. 18, 3. 

Desky desatera přikázaní D. 24, 4. pozn. 

Divadlo Bolm i li<lem ncnáviděné I. 6, 3. pozn. 
Dh'y Páně, učenfkt'\ jeho n v církvi kat. vdbec viz Zázraky. - Divy kndř4 

viz Koozla. 
Dobré bez práce n nnmáh. ?jednáno zmiedni IV. !fl, 6., netná do sebe vnady 

a pňj«>.mnosti, ·iní-Ji se nutně 87, 6. n., zdstaveno svob. vdU lidské 39, 1. n. 
ám v obě ';Jov ka usmrcuje, kdo rozclíl mezi dobrým a zlým 1 opírá t. 

Dobrota, sprnvedln. a. moudr. ja.k jsou v B. spoj ny III. 25, 2. n. B. bez dobr. 
ncni B. 26, 3. Všecko k tomu určeno, aby 1.j •vena byla dobr. a dokonána 
S11rav dlno t B. IV. 37, 7. Dobr., mo a. moudr. B. jeví ~e v stvoř. všech 
věci 38, 3., zv1á.SU1 pak člo~ěka t., tolikA jest, že sama mčeho nepottebujíc 

• lijak o ·lov. pečf\ic 14, 1. n.; ·1ověk vděčný nádobou dobroty B. 11, 2. 
- Dobr. B. poěá.tek a pOvod stvoření Rvěta dJe Platóna III. 25, 6. 

Dobrý aneb zlý ncní člověk pHrozeně, nýbrž dle dle své, jinak by oezaslu· 
hova.l ani cb,'ály ani hany IV. 87, 1. n. - Viz Vůl . 

Do asnost věta mohl·li porny liti odv čný B.? ll. a, 2. pozn.; není l-adou 
tvorst\'a U. 6, 1. 

Dojem ne mí se odloučiti oll po<lm tu svého ll. 18, 8. n. ; dojmy, po ity a 
hnuti mysli lidské n mí se přen"eti ua B., jak ~bú VaJ ntínci 18, 4. n. 
18 4. ll. 

Dokétický směr mezi nost. III. 1 . IV. 38, 5. 
Dokonalo t v~t.ši s vymáhá na křesta.n b IV. 28, 1. n.; řád zdokono.leni 

sv(ho ncmňžc čJov. zrn niti 89. 2. 
DQkonnlf, eo činí člov~ka dokonalého? V. 6, 1. n. koho nazývá. Pavel do-

koual$·m a ducbovným ? t. - Kdo u Gnost. I. 18, l . 
DomJtlan, za. něho psáno ?..jev. sv. Jana. V. 80. 8. pozn. 
D ruhoělovEk fitO I. 30, 1. 
Dtevo z dř. lLHch z dř. sp;isa V. 17, 4. llozn. 
Duch sv., jeden j D. , jeden B. tet, je(lno Sl. a jedno pas. IV. 6, 1., 

tl ch t ivota kt rnk e liší od D. oiiYUjídho V. 12, 2. D. sv., D. Boží, D. 
tce jeden a týf. · t, proroky ll I z Jfben a na Kr. sestoupil 111.17, 1. n. 

D. B. j •st prnvda 24, 1. nazýri e i Moudrosti lll. 24, 2. IV. 7, 4. 20, 1. n. 
}) zn., slou!f Otci 7, 4. ; skrze D. sv. a 1. B4b Vl\eť'.ko u ·inil, lidi & 

zprBl'l\ÍC I. 22, 1. D. sv. 8 Syn, Motulr. 8 1., ruce B. 1 • Úv. 4. 20, 1. 
V. J, 8. 6, 1. 28, 4., jest ob<loha • yna IV. 7, t-. p<~zn. 
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D. sv. tcntj·ž v ollojim Zák. IV. 9, 2., jeho Jl6sollením-.Otec všelijak 7~e· 
vován 20, 6., některá zříze11í Otce a Syna vyl iH 89, 7. Kr. Duchem v. 
od Otce uyl pomazán fil , S. 1 4. • sv. sv dectví vydal Kristu :Bohu 
• člov. IV. 6, 7., dvoji přirozenost j eho oznámil UI. 21, 4. Duch.& sv. P. 
lidem udělil 17, 2. Týž D. byl dle Ir. v 1u·or ch, v LX X a v a po "t. 21, 4. 
D. sv. ptoroky zaslíbený spočívá na lidech, pOgobě v nich vůli Otcovu a 
obnovuje j 171 1. Ducha Otcova vylil Kr., aby spojil Boha a člo\' . v. J, 1. 
a tlal j ej na závdavek neporušitelno ti a na utVJ."z. víry IJuší 24, 1. 

Milost Ducha sv. potřelmá, b PY. n i j sme jnko })Šenice su h' a nemftieme 
v jeclno tčsto spojiti se. s Kr. 17, 2., jím nabýd. člov. obmzu a nát>isu 
Otcova a ynova t. pozu., dále podobenství B., an obrnz tlle Ir. již stvona pri
nMct.i V. 6, 1. pozn. . sv. není smrtelný, alehrl život tčch, kdož jt>j při
jímají 7, 1. a. stupně k B. m. 24, 1. K Otci postnpnjí S}ll'&Vedlivi skrze 
'yna, k Synu skrz D. sv. V. 86, 2.; bez D. v. ne11í pásy a. u b e získati 
král. nebeského 9, a. Aby spočinul ua nů.s, mimo Ilovolání tř ba i skutkA 
spravedlnosti IV. 86, 6. Z D. sv. a těla sklátlA. se člov. živý . 9, 2., 
kterak jest části člověka.? 61 l. bez něho neni ·lov. dokonalý 9, 4., oýbržjcn 
duševn;, maj sice dle Ir. Qbraz, flle nikoli potloll. H. 6, J. t>o~n., kdo jemu 
se podrobuji a. žádostem tělesným ollt,íraJi, jsou dle apošt. ducbovui 8, 2., 
jinak tčlesní t. D. sv. setrvává toliko v pravé církvi In. 24. 1., nebudou p6-
sobení je1lo ťtčastni, kdož se ji v7.tlaluji t., on jest to, j euž vítl!zí v mu
čeni ·'ch V. 9, 2., očišťuje a. oživuje tčlo naše t ., on JlOh)cuje slabost těla, 
dčtličn~ j ovládá t., a pHpotlobiiuje k Slovu B. 9, 2. n. 

Uuch sv. aión, kdo <lle Otit.tl J. 30, 1. 12., dle Harbélióta\ 291 4., tll 
Valentin& 11, I. Dl Val ntitcůvyplolliljej aK.rista.Monogenés 2, 5.k utvrzení 
Plérómy t. JV . . ' v. fJ. ; J>Wiol>nostjeho I. 2, 6., svolil, aby aiónové vytvoHli J 'Ž. t., 
má se JlO. 'tati k aiónf\m ll. 12, 7. - Přijmi AchamotJty I. 4, 1. 5, 8. 

Duch ělovaa ktcrnk se liší Jle Ir. od duile V. 6, 1. pozn. 9, L pozu., kt 'rak 
dle Vulent. J. 21, 4.. pozn.; ducha sv. Otec zavrž cl1m odpírá. II. 83, 5 pozn. 

Uncho,·é ;~:li viz Zloduchové. 
Duťhovné týž . stvořil, kterýž učinil tělesné II. 00, 6. n., }lrOO klad at•ošt.. 

tlucbovné zo. duševnč V. 12, 2., pdvotl jeho dle Onost. I. 5, 1. Dém. l,n
sobíd věci dn,chovné nemOže sám llýti cluš vný lL 80, 6. n. - Duchovn · 
~>Ímč viz Sím:i. 

Dutho,•nl n mohou vypa~uo ti ze spá y, arůz jakou mrzkostí se poškvn1iti 
I. 61 4., vt>jtlou ,. :Plér. stavše se duchy 1,ouhýaui 7, 1. ll. 29, 1. u. a stanou 
He nevě tamj autlělů Sa.asiteJ Jlrovl\zt>j icich 7, l . 5. - Koho nazývá Pavel 
llncbovn'm a dokonalým? V. 6, 1. duchovuý ělov. uení bez těla, nýbrž 
t 'lo, duše a Duda sv. t.; kterak u1~že člov. v těle b)·ti tluchovuým? tl, 1. 
Kdo je t u -: níkem (]uch vu)'m IV. 32, u., t mu edw jasno 82, 1., :pto· 
roctví právě vykládá 88, n. a hidně 1,osoutli a ollsoudí všeho druhu ka· 
dře a uevěHcí 32, n. - ' riz Du · evn$•. 

Duile, sv. Otec jí nepřisuZtlj tH not U. 19, 6. pozn. 84, J ., jest t•řirozeu· 

uesmrteJuA M, 1. n. V. 7, 1. n. ()OZlL ; odlouě(.'na json od těla., tlržf ji tj· 
tú, jimž od jint ll du~í se liš.i lL M, J. pozQ. Jak 1uaví . Ote<·, ž 
dare1u D. jest n rlAllnt\ &l. 2. pozn. Ncdojdc spas. n6slt'(lk m ponhť• 

přirozenosti své 29, 1. n. tělo ji obů!~uj 83, 4. Onayl • uč{ I r., feby n • 
mollJa }ancd 1•0 odloučeuí se o(l wla paliiti Doba V. 81, 1. n. a t tdiY. jí 
trojl tav pHsoutliti se m~l82, 1., ačkoUv o mučťoícícb d ' že be~prostředn 
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přicházejí k tti IV. 32, 9. - D\lŠe U('putují z těla. do tělo. n. aJ, 1. o. 
(viz Hel na), učil tomu i PJato, sm~liv číši zapomenutr 33, 2. - Hnuti 
a úkony du • e uelze otl ni odloučiti 29, 3., j t Mst ě1 věko., nikoliv 
člověk V. 6, 1. Kterak se liší od du h• 9, 1. pozn. ; jest-li bez; Du ·b , 
':)uvěk jest toliko dušcvuý n d konalý, dle obrazu, ale rukoli dle podob . . 
B. t. pozn., upro tř d mezi tělem a Duchem j nu JlOStavena, nakloniti 
se mnže i k tomu i onomu 9, 1. pozn. 

Dle Da il. jen duše bude spas., nikoli t.ělo I. 24, 5. ; co o l•udollrím 
stavu j jim u· ili no t. vzkHš ní těla nepřipoušti'jícl V. 31, 1. - Porážejí 
sť., kdož toliko ji bez t.ěla život věčný přičřtají V. 4, 4. ó. 19, 2. 20, 1. 
Huše j dny j ou přirozeně dobré, jiné piiroz. zlé dle Valentin& I . 7, ó., 
míst<J duši spravedlivých po smrti dle téhož 7, 1. lL 29, 1. n., súm si od· 
pon~e, u ":í-Ii, že některé v«.>jd u <lo Plér. 29, 8. Kterým se clostalo du-
hovu ' ho semene Achamotina, lepši prý json ostatních Démitirgovi mi· 

l<'jší I. 7, 8., jaký v tom oclpor II. 19, 3. o., dal prý j e Dém. prorokl'IDl, 
lolěžím a králům I. 7, ~. II. 19. 3. - Dle K:u·pokrata mM;e každá duše 
1 pší bS'ti nad duši J .žíš. I. 25, 2. lL 32, 1. a; rouhání to se poráží 32, 31. 

fluěe\TJté pl"'. klaue v. Pavel pi·ed duchovt > V. 12, 2. ím se tává človék 
cluševným a ~ím •lnchovným 6, 1. 2. 12, 1. n. - Dle Valentína má. du~ 
š vná. pod tata svl'lj t•úvocl z bázně a toužehn. A bamotby I. 4, 5. 5, 4., 
z ní ntvufeu Th.\m. !>, 1. , o sobě však p ví V a.lentínci, že jsou duchovní, 
jaký to odpor II. 19, 3. 80, 1. n. Duševné n zýv~í i ty, ktei; jich bludy 
nedají s nvl' i llnCb i 7J<'vně jim odport~í m. 15, 2. Nic dttševJtého, 
kteréž i pruvým sluje 1. 6, 1., neV<'jde do Plér. 7, 1. ll. 29, 1. u. - Viz 
Hncl10vn ·. 

flva.nic.tisloupý základ církv IV. 21, 8. pozn. 
lhran1h•tka aiónú Valentíncft 1. I , 2., jalc naznač. v písmě ~ .2., jak dle Mu

kovct'l I. 18, 4. pozn., pohané vým 12 bohl'tm přihodn~jší jmena dávají 
H. 14, 9. )lOZn., neoznaěuje 66 12 apoštoly II. 21. 

Dvojice Valcntínova I. 11, 1. 
DyiUlmis BasHitlova I. 24, 8. 
f.,'lJiónlté, odlmd jmen o · t>Jich I. 26, 2. pozn. t., j cliného užívaji evang. dl 

1\fat. t. ITL ll, 7., P vln zavrhují L 26, 2.; držíce se překladu Theodo· 
t i6nova a Akvily, Jloklá.dnji Jct.íiíe l:a syna J osefova III. 21, 1. V. 1, 8. 
Jak o nich somH 11ravý uěeník P. IV. aa, 4. 

Efc~~ká církev Oll Pavla založ. rn. a, 4., J n v ní pftsobil až do časft Trajau. t., 
oun. svědkem víry od P vla pHjaté a znchováva.n • t. 

Egypt, nloUJlCním Egypf.un6 co se naznačovalo IV. 80, 1. n. Israelité spra.
,'fl}Jivě j dn · H t. !tány egyptské stihnou pohany dle Zjev. 80, 4. T enmoaU 
cgypt. zachráněni jsou I 1., a ze zaslep nosti . raclit6 k nim pHšla 
spi\sa 18, 3. Vyjití z Egyptll oznakem vyjití c'rkve z poh nstva SO, ' · 

Ek.klhla, ui6n 1 nt , plod Loga a. Zó , chot Anthrópa. I. 1, 1., i du hovn • 
imo n.lenUnc6 5, 6. · t.ión Kolorba. ovcd 12, 3., Ofita 30, 2.; nehc ji od· 

lout:!iti od Anthrópa JL 12, 1. 
EkkléslastJk, i6n Valent., plod Člov~ka a. Církve, hot Me.karioty I. 1, ~

ll. 14, 8. 
Elel th Barbéli6td I. 29, 2. pozn. 
Elcutbcr, bi t . HnlSký liL 8, 8. s.tr. XL 
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Eliáš ro~laorliv se pro přestupný lid poučen byl, al.Jy se umírnil IV. 20, 10. 
Boha. neviděl, co z toho jd ? 20, 11. Ze tčlesnč pojat byl a. tělo jel1o na. 
ohnivém voze neuhořelo, to dosvědčlijí příMho\·é Jonáše a 8 mládencCl 
V. 5, 2. ; po 'nt byl do rá · e dle uěeníkc\ apošt. á, 1. ; JlOja.t byv v podstatě 
tvaru svého přeupodobnil tčJesné vzkříšení praotc6 t., jsa. s Mojž. na 
hoře mluvil s :B. IV. 20, 9. 

Eloe n 85, 3. pom. 
Eloeus etbi.ánd L 30, 6. pozn. 
Eloeutb lL 86, 8. pozn. 
Elpls, aión Valent., plod Člověka a. lrkve, cbot Patrika. I. 1, 2. ll. 14, 8. 
Empcdoklés, l{do byl lL U ., 11,, pogn., uč)cn.i j oho t. 
Eukratlté, jich pO. ... ·odoe Tatinll, jich učení I. 28, 1. 
Ennoja, chot Bytha, nnzvána i Charis a Síga, zt>lOtliln Nfasa. a Alétb('ji I. 1 1. 

· nnoja. Ptolemeovcll 12, 1.1 KolorhasovcC& 12, 3.1 Barbéliótll 29, 1., OfitllOO, 1. 
Nelze ji mysliti odloučenu od Propatora. II. 12, 2. 4., nemohla. vyploiliti 
N6sa 18, l. - Co rozumí Ir. Ennojí t. 

Enthymése, Soflina žádo ·vo ť l2, 4., plod ne tvňrný a ženský 2, 8., nazývá 
se Achnmothou 3, 6. (\i.z Achamotba) i druhou Osmici 2, 4., Horem byla 
od Sofie odloučena a \'n{l Pl 'r. zru1l.YJ\na 2, 3. n., uvržena v ntíst.a stínu 
a. prázdnoty 4, 1. - Nemohla. s ()(lloučiti otl ofie II. 18, 2., aniž míti 
vla trú dojmy 18, S. a. utrpení 1 , ~., aniž tyto mohly se odloučiti od ni 
a stati se pod&tntou hmoty t. - Jidáš ji ncobrnzí 20, 4, 

Epifanés, j ho uČ<!ní L ll, a. 4. pozn., Ir. se mn posmh•á t. 
l!.))lkůr, kdo 1Jy1 IL 14, S. p<rln., co z n ho vzali V oJenL t. 
El'iau, co o něm Kainit I. 31) 1. pozn. 
Es(\rá& obnovil zák. a. proroky ill. 21, 2. pozn. 
EssenAti IV. 12, 1. pozn. 
Etbiópskou ženou Mojžíš. co naznačeno IV. 20, 12. 
Euanthas hodi se na. číslo jn.ena antikristova. V. ao, a. 
Eudok ' tos sll\ie pas. KolorllasovcOm L 12) 4. 
EudUtl"l5tie J. 10, 3. pozn., jest pra~ tčlo a prav:· krev Krist. l,fcllodslatu uím 

chleba. a. vú1a IV. 18, 4. pozn. 83, 2. V, 2, 2. n., což se ditj slovy n cl 
cblebem a víuem pronešCllými IV. 18, 4. n. Tak o tom byl l'resvětlčcn 

sv. Ir., ze na. základě tť>m porážel nost. popíl'ající vtělení lova a. tě1a. 
z tnrtv)·ch vatáni t. 83, ! . V. 2, 2. n. Tělem a krvi P. Zívá se t lo naše 
k životu věěn. IV. 1 1 5. pozn. Pii eucharistii věc dvojít pozemská a ne
lJegká t., jest prad. obět 17, 5. n. 1 , 1. n. na místň o ětí staromk. l)O 

celém světě 17, ó. n. Dod. liL - Jak nát)Odobil Marek Kouz. nsvá-
tostněni I. 18, 2. po:tn. • 

Eva, jí stvotení, hlich a. nAsledky dle Ir. Dl. 23, S., ne osluiností svou 
stnla. se poko1cn\ lidsk.~mu přnnou sn1rti 22, 4., porovnávÚi Marii t. 
pozn. V. 19, l . n., kterií stala orodO\'llÍCÍ j E'jí a svou poslutinm1tí 
pokol. litlské za.chovAva t. - Jí stvořeni, bHch a následky jeho dJe fitt1 
I. 30, 7. n. 

Evanpll!l'té čt Ťi n p li, 1 .o sly'eli 1\nC'h co jim vnuknuto bylo UI. 1, 1.; 
kým tedy pnhrtlt\, kdo jimi pohrdá? 1, 2. jak se symbolicky označl\) i 
ll, 8. pozn. 

Evangelluna, po m~n dok, nalem zt\k, tll\no lJyvšl, nehl á jin o B., ani 
Otce, ani Syna, ani nuchs sv.; v čť.m wdy předčf? III. 16, 6. IV. 9, 2. n. 
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13, 1. u. čcní cvnng. ncni I · učení téhož B., tvúrce všech včci pr roky 
hlásan "•ho, t.hí.l'(;e ~ákoun, Otce Plina J. J{r. m. 9. n. IV. 1. n., to dosvědčuji 
i ta místa, jimiž Gnost. hájí bludy své Ul. ll, 7. Kr. umřel, nhy záv t 
ev ngelin Lyla. otevřena V. 9, 4. EvangcL předčí nad jiné úmluvy m. 11, 8., 
jest sloup l'Ícy naši 1, 1., z něho vane llu h neporuiíenosti a oživuje 
lid tvo 11, R 

Evang Uum, toliko ětvet·o jest (;'VBng. ani vice ani méně IU. 1, 1. ozn. 
11, 8. pozn., kdy bylo sepsáno 1, 1. pozn. dvá.žliví jsou, kdož jimi po
hnl!ljí 11, . .. tvero evaug. čtvero sloupd církve 11, 8. podle čtvera končin 
sv· · t., "tverotvářné t., podle čtvcra. fu.nluv lidstvu daných t., podle ~tvera 
zvířat EzechieJových t., avšak j dním Duchem jest nadchnuto t. K)•m 
Sflll áno 1, 1. 11, . Mat. hebr. sepsáno 1, 1. po:e:n. Jen M'at. užívali 
Ebiónité I. 26, 2. III. ll, 7. Luk. zkomoUl Markión I. 27, 2. ID. 11, 7. 9. 
12, 12. 14, 4. KainiW J>řipi ovnli evang. i Jidášovi I. 31, 1., Valentinci si 
my lili "evang. pravdy" Ill. ll, 9., arkovci užívali evang. o dětství 
Páně I. 20, 1. pozn. Kterých výrokfiv evang. zneužívali I. 20, 2. n. 

Evarist, llisk. římský Ul 8, 3. 
Extmffiace pii křtu v. 1. 13, 4. pozn. 
""zecbiel vlastně Bol1a neviděl IV. 20, ll. 

Farao, kterak jej zatl-Ttlil D. n zdali 1\larkiónitk právem ~ toho soudí, že B. 
jest l'dvodccm zlčho IV. 29. 

Fa.res již narozením svým před}>otlohňoval věci budou·· IV. 26, 2. 
F-ari eové IV. 12, 1. pozn.; pro-; nepiijn.li 1. B., Krista 2, 6. 12, 1. ; l1orií 

l.J)'li ue\'ěstek 20, 12.; ji b podáni zavrhoval Kr., nikoli zákon D. 12, 1. n. 
pozu~ Kr. je pro pokrytstvi odsuzuje 18, a. 

Felix, kněz str. XII. 
F t•reolru~, kněz stl'. XII. 
Ferution jahen ~r. ll 
"'Filip jahen, učeni jeho III. 12, 8.; na dno poučil komomíkn královny etlůop ké 

o VJre v J. J<r., JlOkřtil pak jej a brzo i opustil, pro-:'! IV. 23. 
Fikové listí jímž 11rvní rodiče po hříclm z.nstřeli těJo své, jakého ltylo druhu 

IU. 23, 5. pOZil. 

Florinu~t, kdo byl, str. IX. Zlom. listu Iren ova k Flor. Dod. I. 
Fortunatu.s ja.hcn str. XII. 
Fronésls Basilitlova p bázi d Loga I. 24, a Fron. Barbéliót.tt 29, 2. 
Galbanum II. ~~ 8. pozn. 
Galli polol1u. n. ll(ivodní obyvatelé j jí I. Úv. 8. pozu. 10, 2. po,;n.; kdy se 

tam ujnla víra Kr" t. str. XIl 
Gebenna V. 85, 2. pozn. 
(•ermánsko, co jím rozum ti I. 1 , 2. pozn. 
(~eulA, motllitl•o. výkupná 1. 18 5. }lOzn. 

«~lganti ll. 30, 1. pozu. IV. 16 2. pozn. 
Guóse, pnvotl c jf'ji Šimón l . 28, 4., gnós llnrbóliótfl 2tJ, 3.; t•ravlt. v - m s 

zakládá. IV. 33, 8. l>od. IV. VI.Z str. XVUL n. 
Unostlt"isna str. XYIII. n. 
Unostikov~, "kb Yěk a hlnvn Il1.4, 3.; poclu\.zť'j o im na K nz. 11. -v. 1.; 

uuzý\•ají b ,lJwbovuými 111. lll, 2 •• lnkmil t•řiponštójí n o mimo D., 
uevylmutelu do 1wkon ·čua znbiho.ji ll. 1, 1. n. Dle ni b uchyl prý po
znán pravý D. před t•říštím Kr. IV. 6, l .; roubajfoo !e takto tv6.rci 8l'ému 

lrcncc~J, .,tel ~ olde. 82 
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ut-mnji omhn·y Hl. 10, 4. u. Mnmč ?.<' lov Kr .. iini•h Otce neJ>oznattl'•ho 
vymýislejí IV. 7, 4.. a k tomu konci i (lOtloll, zncužívnji ll. 10 1. n. 11rý 
náznak m obrazem jin ·ho tec I . 19, 1., jeho~ marn ~'> si smyillili Jl. 
9, 2. IV. 6, 3. 19 1. - B. nebe a z mč n ni pr}· oprM·•lově TI. a. Ote 
Pána Kr. I , n, - mýšl<'jícc Boha, ktcr)· s pokol Jittkýn1 u obcuje a. po
zem kó věci n 11 čujc, domnívnji c, z v Jik~ho D. nnl<'zli DI. 24, 2. , 
mar11ě učí, jakoby se \TChO\'t~nému Ot i ucti l!hhnlo ná. troju ~iř zjeviti 
prav<.lu IV. ~\ 1. ; nemohon na jeclnom prnvhn B. ustáti 10, 1., i srn ~šh•jí 

vice bobů m. 24, 2., více Ot u, dčli yun a stávl\jí e ~ ulci a lžiproroky 
17, • n. 

Jich bludy co clo stvol'. světa. III. 11, 1. ; z jt~kr tlii •• byl ~tvořen 
25, ó., kclo jťj sh-ofil ll, 1. u. ; Dt!m. neměl Jlrý vzory tvor tva sútn ze 
s be, al z vý ti IV. 20, 1. ~ ili , 7. proroci byli (lil m o'l D ·m., llíl m 
jinak nadchnuti a posláui IU. 3.-l, 1. n. - Dovo<li proti nim že tS·ž 
B. jest původce obojího zák., z vaug lií, J.lOloul je pi'ijhnlljí ll, 7. 11.1 a ze 
lov jednoho učeníka. apošt. IV. 32,. 1. 

Rozliční jich bludové co do J. Kr. III. Hi 1. n. l , 1. učťní evnn~. 
zř~jmě mlporní 16, 6. n. Jazykem jt>t\nobo J. Kr. vyznňTaji, fllrntcčně YŠI\k 
jej děl~ 16, 6., což patrně lež 17, 1. n. Kr. a Jež. utrll ní scb pn)· j t. 
tatA~ osoba t, 3. n. jinak j vi se tento ICJlŠÍm h)·ti mul onoho, ač utl'}ICJÚ 

n s bopen je t 1 , tS. 
Ne:~mají prvorozence z mrtvj'ťb IV. 2, 4.; p dle nich n vtě1H Sť! nni 

Kr. ani Spas. ani SL Dl. ll, S. t.r}lenim PAně bylo prj• naznačc1to, Y.c 
vysší Kr. nad Horem se rozJlinl IV. 35, 8. cvěHce, ž Kr. jest yn, 1. 
B., a že tělo vstan ~ mrtv)·ť'h 1 kterak mohou vl:řiti, .ž cuchari:. ti j~t. 

opravdově tělo a. krev P. 18, 4.. n. 
Jich bludy co do Spas. lli. 10, i. ; koho nazj·v jí pas. s \')-sosti t~, 

jaký jeho pflvod 11, 1. n., od koho \')'ploz n 16, R. 'pasitele liiriJi ml Jez. 
ll, 8. a větili, že vstonrlil na .Jež., al)y ~v tovnl Ot t~ Jida pas. mil.že 
se přirovnati k Pondóře Hésioclo,•ě IV. 2., 2. ; odttul n:t;r.\·:lni ltimtulrd 
Pandóry t. 

Popírají těla z mrtv}·cb vstťmí 1. 22, L , a zeby n. tčJa vzkříšená mohl 
na vl'ky z h()vati V. ~, n. f> 1. n. 'o se tedy dle nirl1 Rt.an s clniií JtO 
odcl I. od t ··la 311 1. Pavlrm nikt.ernk nťuaollOtt tloklihlati 9, n. ~~~\ubili 

r.c, že v· ccm tojcmn}·m a. ncvýs!oYn5•m se nnn ~ ili 1 ll. 14, 1. 
Napodobuji 'pomadl,ní t. L 21, 3. n., kř st Pún-' zl l1 čuji, m n~ jiu1 

(Mihnlají 21, 1. n., ba. i h1'df, ž Kr. a opo8t. ..aukn svon k •lom1tlínkúm 
6vých posluch. piizpCu;obovali III. 6, . n., což se V)'\' rtl ·í t. 12, 6. 

Nepřipou"t li č.tv ro cvnug. ll, 7 ., poJlÍroji ·e \1élcui P., jcdin • .Mnrk, 
r.vaug. ptijimali t. ; různí t()liko rOzné čú.sti cva.ug. tařitiOttštčli t. Špatla . 
v kládají písmn Jl. 10, 1. n. ; 'nk se vyhýb~{ ~řťjm5·m svčdcchím l'isma 
' im pr 'vnS•m III. 2, 1. n.; mí veSJlOl(!k tw. }lotýknj IV. 85, 4.. u tt\Ciž 
tni pí ma n stcjnč vykládnjí t , krlt> .to kut li i ve polek sonhlnF>Í t. 
Písma od rozli ~nj·C'.h prý j~on lluchfi nndl'lnmt.a ar), 1. I ~ lčch částí cvuug., 
let ní uzná 'í, mo}loll J•ornž ú lt ··ti ll, 7. 

0•1 nich Jl chá.zej( v)•plody Valcmt. U. 18 4. n. Co n ·m o Jťtlnoro-

/ v.enci Sl. IU. 11, 1. J k h Mntka t.rnn 1. f.rny 2rt, 6,, ro?.ti · 1~ .iť.ií nbvy 
1 • J, 1. ; mP ni n nich v í n jvážu;.· ·i Bf•, 4. Jnk vyknJHlji nmírajíd 
1. 21 ó. Od nich poťhá?.f'jí mnohá kodtstva. 28, 1. 1Cnrpokrat vd nMývají 

-
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se Gnost. 25, 6., l\IikulAšenci gnost. jsou haluzi m 11, 1., gnost.. zásady 
})řijal Valentin do nauky své I. ll, 1. 

Čeho třeba tomu, kdo jich porážeti c podjímá IV. ·v. 2.; poraziv 
Valentince JlOrazil je všecky ll 81, l. n.; jak nesmyslná nauka gn l 
16, 1. n.:; jakmile lllnvn( články jeji jsi vyvrátil, sbroutí e vš ckn 19, 8. 
:Milovníci jsou novotářství I. 2 1.; vznikli teprv po biskupech, jim! a pošt. 
od vztlali církev V. 2 , 1. llorší jsou pohanť\ n. 9, 2. PJato nad ně tbož
něff m. 25, 5., více se po<lobnji Epikťm.•jovcram a Kynikllm nef.li křest. 
lL 32, 2., jsou služebníci d6.ltl. Dl\ ttkáZlt liclí IV. ·v. 4., jich pokrytství, 
lest a. pýcha. III. 25, 2., jích nauka. prázclná A temná 25, 6., jich řeči zá
lodné 17, 4. ; kterak podvádějí ty, kdož j c•jich slibům věří IV. v. 4. N -
ob~tuji obět ř.i tou, proč? IV. 18, 4. - Viz str. XVIII. n. 

Gummi n. 24, a. pozn. 
nad, pro-: jeho se Motaznl B. po b.Hchu Atlamov IU. 28, 6.; byl v n -

ná.visti B. t., na. něho připa<llo vš ko zl oře y ' B. t. Od uštknutí 
j eho, od hříchu prvotného, neuztlrnvnje leč virn v Kr. IV. 2, 7., jed 
přišel potiit jemu hlavu nr. 23, 7. v. 21, 2. a. nepřlltelství položené mezi 
badcm a člov. no. sebe převedl, J)Otú·oj hlavu jeho IV. 401 3. Had 
ten Kristem spoután a človi·ku })Otlroben 111. 28, 7.; pýcha jeho potřena 
pokorou Krist. V. 21, 2. Ncbyl by Kr. hada poutati se jal1 kdJby llebyl 
přišel od tec sv totvftrce t., & nebyl by batl 1 rúvně }lřekonán, kdyby 
vítěz nad ním nebyJ člov. z ženy 21, 1. Kdo první jim byl uštknut, pn·ní 
měl býti ''Ykonp. UL 23, 7. ; k<lo~ tedy Adatnu spas. npirojf, osvědčuJí se 
zá tupci býti hada a. smrt.i 23, 8. - Co blouznili Ofit(j o hadu svi\d i 
Adama. a E'TY L ao, 5. 

Harmogenéfl, jmeno pas. Barbéliót I. 29, 2. 8. 
Heb(lontas sluje Dém. u Valent. I. 5, 2. 14, 7. pozn. a. Ofit[a 30, 4. n. 
Hebreové, viz Israelité a. Židé. 
Hédoné, ai6n Valent., plod L oga a. Z6e., chot Autofya L 1, 2. ll. 14, 8. 
Helena Širnóna Kouz. I. 23, 2., putt\}e z těla do těla 28, 2. 
Uenoch líbil s Bohu bez obřízky a. chová e do nynějška jako svědek 

pravedlivého soudn B. IV. 16, 2. JlOz.n.; vojat s Eliášem do n\je dle uče
níkú 8.Jtošt. V. 6, 1. ; pojat byv s tělem svým předpodobnil l'zk:říš. SJlr&vedli- I 
vých t.. poslán byl k smib1ým andělfim IV. 16, 2. pozu. - Dle Markióua 
nedošel spas. L 27, a. 

H nósis, aión Valent., plod Log& a. Zóe, cboe Agéra.ta I. 1, 2. U. 14, 8. 
Jlérakleón II. 4, 1. JIOzn. 
Jléra1dltovo učení o hmotě ll 18, 7. 11ozn. 
1lermt..v Past:)·ř, viz astýř. 
Uerodes nazván od Pána liškou IV. 41, 3. 
H~tilod básník byl prý naddmut oLl Mateře Valent. ll. 21, 2., jeho Plllldóra 

Spns. Val nl U, 5. 21, 2. 
Jllppolyt biskuJI str. XII. 
llmota stvoř. vCLU a moťí R. II. 10, 2.; z; čPho a jak, to zt"tstannc Jlohu 28, 7. 

- Jak \'Znlkln pocl tati\ hmoty (Ue Val nt. I. 2, 3. II. 19, 4.; hmota, z nfž 
tento Bl'ět byl zpi\soben, (lOl tnln z vášní Acha:tnotinýcb L 4, 2. b, 4. i d le 
soustav. ll~rnklito''Y pokl~dúna. za t•lyunou ll 18, 7. pozn. Dvoji jťst 
11 (t6taiJdunoty, doiJrá i ziá L 5, l.,mzn"t v8 ka ohněm shor1 7, 1. IL29, a. 

o rozuměti hmotou netAJ nou L 1, 5. F zn. - Ž z Jun ty již pií.tonm 
81• 
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vš ko učiněno, rřed Vu.Jent. učili AuaxMoras, Em}ledóklcs ft Plato ll. l4, 4 . 
-Spas. Valentínctn· ni llmotn 'ho na se nevzal L 6, 1. - llmotn · nazývá 
se i levým, pro·? I. ó, 1. pozn. ll. 24, 6. 

Hnuti mysli a jejich po tup dle lr. II. 13, 2. Viz Dojem. 
llody starověké L ta, 4. p zn. 
Jloluhice, o kom ' 'ykládali Gnost. hol, kt rá při křtu P. nBJ\ toupila., 

t. lb. 3. po.zu. 
Hom~t" kdo byl ll. 14, 2. pozn., jl·ho uúhlt•d o pi'tvodu bož tvn t. pozu. 

Cento z něho I. 9, 4. pozn.; slabost Z a. Homérova. 12, 2. - Valeut. 
přijali jej za. svého proroka IV. aa, a. pravice, ie nadchnut byl od jejich 
Mateře U. 22, 6. 

Koreu& Sethian6 I. 30, ó. pozn. 
Dorost íla ktcri tře.že Pl 'rómu I. 2, 2. W. 18, a., plod Otce I. 2, 4. ; názvy 

jeho t._. dVOJJ pl'J. obll ~ Utvrzt_\iÍCÍ a rozlučují Í 3, Ó.; ploď J cluorozenc 
tllc Valent., dle jiuS·ch Praotce II. 12, 7., nazván Horoth té I. 2, 4. 
i Soté1' n. 12, 7., mA se počítati mezi aióny t., při pěl t 'k;:~ji í ofli l 2, 2., 
navrátil jj sňatku jejímu 2, 4.t Enthymá!i O(l ní odňal 2, 2.., \'o}Aj · Jao 
zabrárul Acha.mothě t>řistup k avětlu, kteréž ji opustilo 4, t. 8, 2. Va
lentin přfjnl llva 11, 1. - Hor. Markovců 17, 1. 

Horotheté8, nbev Hora. I. 2, 4. 
JIMch prv1úch rodičfl aamoYolný V. 1, 1. pozn., t,řešel i na jiné IV. 2, 1. 

V. 21, 1. potu.; proč jej B. t1opu til Ul. 20, 1. n.; nebutlou lid~ otl cěho 
osvob., n uvěří-ll v J. Kr. IV. 2, 7. JlOZD. Hřícho\'é praotců mftji nám 
býti na výst(ahu 27, 1. n., ani naši nezůstanou bez tr tu ~7, 4. Jak nn
bude člov. života hříchem ztraceného V. 12, 2. Zňkon hř. zjevoval, ule 
neshla.zov m. 18, 7., j 'ný D. mÍl.Ž hříchy odpou 'těti, ocl pouštěl '~~k 
i Kr. V. 17, 2. n. Hř. a smrt Kr. překonl\1 III. 23, 7. • 17, 8. Trl'ba 
ae zdržovati hříchu, má-li obět býti pro pěšnA IV. 18, 3. Pro lař. p droben 
b:yl člov. vrdmostem lidským V. 24, 2. - Hř. prvních rodi·:n a násletlky 
jeho dle Ofit.C1 L 80, 7, n. 

JIMI:nik označen Lazarem v. 18, 1., nMloba dábl. m. 23, 1., oheň pekelný 
i jemu přichystán lL 28, 7. 

vlz.d sedmero u OHUl I. 80, 9. pozn. 
Hygin, bisk. limský I. 21, 2. pozn. lll. 3, a. 4, S. pozn. Dotl. ll. 
Hyperbata, viz Odřaděni 
Hystera KainitO, viz Lftno. 
ťharis .Marko\'& I. 18, 2. - Viz nuoja.. 
Cherubov~ ětv rotváhú jsou obro.zy 1,6sobení Syna D. IU. 11, 8., jak ozoa.-

CUJl jimi evang JistA) 17, ~. pozu. 
('bOiasmtUJ již jeví ve Zjev. K~riuthově I. 26, 1. potn., od Pa.J,iue joj 

přijal i sv. Ir. V. 93, 4. JlOzn, 'icliji\k blud t •n obhájiti s sna.žil ~. u. 
8 p0%JI. 

Chléb ucharistijn~ viz Eu ·bu' tie. 
Cbrlun d orn. vy ta\'ěný znnkťlm prn :bo chrámu . 27, 1., chrám Jt>nts. 

chrám B. dle &tlošt. V. 25, 2., stav a hromu po zaj~ti Ua.byJ. ncmdžu r ua.· 
zva.ti novou úmltwou I • 84, 4. - Kr. přišetl naplnit zákon '1'llUdil lH~· 
nězon m z ehrimu 2, 6. V bnov. chrámě J rus. ustulí o.nrikri 
V. 25, 2. pozn. - TělA nnAc chrám m B. 6, 2., proto ucruohon Ilit věky 

zahynouti t. - I v nebi je ' chrám a oltář pro mmllitby a ob~ti 1111Še 18, 6. 
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Jakob praotec ozunkcm Krista. a církve IV. 21, a. 
Jakob apošt. opntnu! si počínal co do zachovávání předpi!!Ct zákonních 

111. 12, Hí. pozn., sám j~ zachovával t. 
J aldabaoth l. 30, 6. n. s pozu. 
Jau apoh. žil • Efesu až clo ČW!U Tr~jan. ll. 22, 5. lil. a, 4.., utekl z lázní, 

v nichž Kérinth se koupal , 11su.l své evang. proti b1ndnm :Mikulášencd" 
a K•~rinthiánttv Jl 1. v Etesu 1, 1.; co u 'il o J. Kr. I. 9, 2. III. 11, 1. n. 
16, 2. 5., sepsal a}10kalyp ·· IV. 20, 11. J.>OZn., kdy? V. 30, 3. Ir. zná i 2. list 
Jau tv lil. 16, 8. pozn. 

Jan KI-t., z Irma vítal J. Kri ta Ill. 167 4., zvěstoval spé.sn 10, S., byl prorok 
a stwlu a.pošt. ll, 4., júu skoni\il se Zák. IV. 4, 2. - o o něm Ofité 
I. 30, 12. 

J ao, jmen o to odkud má pdvod dle Vruent. I. 4, 1. pozn. 80, á. 
Ja.otb. ll. ar., a. pozu. 
Ideje Platónovy ll. 14, a. }lo~n., co proti nim namitru Aristoteles 7, 1. pozn., 

jsou obrazy Valentíucfl.v 14 8. 
J ednoduchost IJ. I. 12, 2. II. 13, 2. n. 17, 7. 28, 4. n. 
J eduota n. II. 1, 2. pozn. 
Jerusalém dočnsn)· IV. 4, 1. tt. pozn., týž měl osud jako Zákon 4, L n., jeho 

ziicením neutrpěla sláva. a mo floS}JOd. t., z církve Jerus. všecka cirke• 
III. 12, !>. - Podle Ir. bude vo z mrhých vstáui znovu zbudován a budon 
v něm panovati S})nwedl. v._M, 4. pczn. - Jerus. bilO i jmcno Achamothy 
I. 6, 3. 

Ještfrěim plemeucru koho lú·. nazývá I • 41, 8. 
J ežlš, co vla.stuě zuauacná to jm no ll. 24~ 2. pozn.; <lle Ir. sklád' prý se 

:r. dvou a lliil písmene zno.meuá toho, 'en.ž drží Bebe a zemi t., obsa
huje nebe a zemi t. Jsouc hebr., neml\že se vy lá€l~ti čiseln u platnosti 
písmen řeckýcll 24, 1. n., nezuam ná plnost Osmic t. - Jež.. Kr. z Marie 
l'. narozený jeden jest, yn B. a olu syn člov. IU. 9, 1. 12, '1. 16, 1. n. 
19, 1. n. Ft-o· smutno byl apoštolfl.m nsvědčov~ti, že Jež. u.k:ři.žown}' 
jest Kr., Syn B. v pismě lJředpovidaný IV • . 'la, ~. 

Dl lla.qjJ. uebyl .Jež. ukíižov., uýbr.t imón Kyrénský L 24, 4-., dle 
Karpokrato. a K ·riotha byl syn .rosefa a :Marie, roven jín)'lll lidem pH
rozeností, vynikaje však skutky 25, 1. 26, 1., dle Mikulášenr,la syn 8\'ěto· 
stri~r.e III. ll, 1. Kteruk a proč přišel ua tento svě:t dle Marlrióna I. 27, 2. 
be~boÝ.nHcrun Utlěll.\i - (_lle něho sp-' u, spravellliv)·m ji od})írá 27, a. Jel.: 
Kr., Jcduorozeuec a }lllS. j OU (lle Guost. ětyry ro%1ičné bytostí ni. ll, 3. 
lG, 8. .Jež. ntrp. S<'hopného a. Ježíše utrp. neschopného od sebe lisíc ne· 
zMjí prvoroz u z mrtvých IV. 2, 4. ěktcli měli Ježíše za. syua Krist. 
III. 16, 1. a. s ·hrú.uku Krist. t.; jiní učili, že Jei. sestoupil v eyna Démí
(ugova vtěleuóho ll, 3.; jini, ie Jež. a nikoli Kr. se zrodil z .Josefa a. 
Marie a v toho ~e s t upil Kr. t.; jiJJí, že Jež., kterj· se ,těJit a trpěl, 

?\{arií prošel jako 'Toda rourou t.; jiuí, že St)as. 80. roku sestoupil na něho 
10, 4. Jak povat 1 ,ne Valcut. L 11, 1., zo"·ou jej Spasitelem, Krimm, Logem, 
Vším 2, 6. a, 4. ll. 21, 2., vytvořen jest sn .k(} vše h a.ión6 I. 2, 6., andělé 
mu dnni za prftvodce t. Jnk roubuJí se mu Va1ent. IV. Ův. 8. Apošt, 
pi-ech·ťdali svMce tr t. fm JU'\dclmutim 1•rorokoval dle Valent. L '1, 8. 
l\ltmi tím, o trpěl, Spn~ Krl ta uesoucl do Pl~r. ae navrAtil III. 16, 1. -
Kdo lll Otitl'l l. 30, 12. n., nu.rodil c sice z Panny, byl wnk pouhý ělof. t., 
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i nčenikmn svým byl neznám t., proč a. jak byl ukřil. t. - Jeho původ 
a. jmeno dle Marka 15, 2. n. pozn. II. 24, 1. n., při křtu sestoupil naň 
Sp~. jako holubice I. 15, 8. Jak se učll písmeni\m dle 1\lark(WCŮ 20, l. -
Žeby dle Gno t. ví'tbee duše Jeiíše Kr. nebylo. jiných vzlu·nější, nesmyslné 
učení ll 32, 3. Kr. od Jež. při utrpení neodletě] ur. 18, 5. n. 

Ignátius sv. M. cituje jeho list k Řim. V. 28, 4. 
J'idáš byl dle Vn.lent. náznakem utrpení ofie L S. 8., co! nes hodno n. 20, 2. n. 

Co o něm Kainité I. 81, 1. pozn., znal prý tmwdu uad ji nt' a proto zradil 
Kr. t.; :při pi oji mu i evang. t • 

.J meno, které love vj-znamné? I. U., 4. pozn.; rm~ličnl\ jnHmn. B. znnmennjí 
t:hoi 13. j ediu'llo ll. 85, 8. - J10 •uo Jeiái vi.iG Jcit:. 

JolU\.~ kázal inivitům tlok§.ní lll. 20, 1., jP.ho příběhy byly o.znnkem našelto 
vykoup. t, z nich patrno i to, ~e očekávati be z mrtvých vstáni V. ó, 2. 

Josef nezplodil Ježíše Kr. ll[. 21, ó. n. V. 19, 2., kdo tak u'4 zba.vnjí s<' 
král. B. ll. 21, 9. 

lrenej v., jebo skromno t a pokora. I. Úv. 2. n., h rliYo t o. lásk:n ll. 17, 1. 
liL 25, 7. iz Život jeho str. IX. n. -Spisy jeho viz str. XV. n. - Spis j elto 
tnoti kacíř{lm d tk1adnťj ·i nad spisy Jlteddtildcit proti kndř. J>(šících TV. 
Úv. 2., že mu věřen úkol "·yvraccti Va1cntíuc II. 17, 1., j ho t>ři tum 
úmy 1 a Y.áměr I. ·v. 2., hotllú. ukL\zati, jak Gnost. sami e polek se ne· 
srovm1.vaJí 9, 5., 11 al jej mezi Kelty ·v. 8. a (IOSlal příteli Úv. 2. n. -
:Modlitba za čtcuáée ITI. f>, 4. Viz str. XVI. 

l&aiáš, ktly pr«okovn.l? IIL 21, 1., jeho 11roroctví o Paouti a Emmauueli 
21, 1. n. 

Isák, oběť jeho byla názu kt.Jm ol1 ' ti S)·ttn. .B. IV. 6, 4., i jiu · piib "hy jcbo 
měly vj-znam oz.nn.čný 21, 2. Z poželut., ldcré dal .Jttkobu, synu vému, 
dovodí Ir. pozem.<;kó po.nov. Krista. se S}mwedJiv) ni t•o z mrtvých ~ tnui 
v. 82, s. 

lsracllté slotižili }~gypťm~Om IV. 30, 2. jiozn., zdali j"~ olOtiiiili 't t. Jirh v·~ ·Iwtl 
.z Egn1t11 mtznakem církve z národi'l vznibjicí t. PI'OČ d{m jim zákon lG 3. 
Národ k motlloslnžbě nnklťlněný R 1uí.znnky vedl k )rilVtlě 14, 3., uikoli 
k v~mu ale k jeho 11rospě hu 16, 3. ebyli t•rllto z F..gypta. vyYecl ni, 
nlly oul'.-tova.li, 11roč tedy? 17, 3. Pmč 11řikú..znlo jim I. pHmlš ti uLHi 
lM, 6., dúny jim oběti oznnču '• 19, 1., kterHto pozMJi měly b)·ti zrn· eny 
17, 2. Spt·nedli\·6 jina ul ženn. slui bll t I>ro uepo.-h~no t 15, 1., hřích ' 
j«'jich na11sány k naš nm natlt't\Vení 27, a. Mlljž. )•řiknzal jim uékteté věd 
t•ro tVl'tlošijuo t jejich lf,, 2. - 10 o nich Ofit•! L 30, 10. - iz ŽiM, 
Z<'llwn, PHkázn.ni. 

J tl tin L, učitel Tatiú.uiiv 1 28, 1., llCvnň byla. vírn j~ho D. jednoho, tvt\rre 
a. Otce uašcho IV. 6, 2., o jeho 11i<au proti .Mnrkiónovi t. pozn., pmví, 
ze před I•iichocl 'IU ll, n od\'ti.žil . n.tnn rouhati Bohu V. 26, 2. 11ozn. 

KaetH, Šimón Kouz. ot em lmdHt Ul. Úv., ' ·icluů jsou jeho l.ici I. 27, 4., 
\'Šidmi ske jednoho U. \"}7.návuj4 lll Š}>Rtnj·mi mUtlrdy mění 22, 1., vý
rolcy B. tli Jeru ují Úv. 1. 111. ll, 9. 12, 12. V. 21, 2. 11 :;..n. - Mluví 
sice stejn s katoL, ale 'imlk sm)·iíJcjj I. ··v. 2., rí'umé j ou j<tii h doUlněnky. 
svornó u V. nf npošt. liL 12, 7., čímž se dotft'Zujc llmvtla víry kntol. 
I. 9, 5. V. 2 , 1. pozn. - Jttnruá jirh ·et 'nost spravPdJivě li na. 
1.:lodncby nevědomosti, kteHž je oseilli I. lG, 3., 11roé upatlají v sletlOtLt a 
mnrn~ tlncháuí n. 28, 4., slep( json a. ví\dc-ové sl pých, ··roto třeba. jim 

... 
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s vyltj•bo.ti V. 20, 2., nejsou učenici apoštoliav, a.le bludů svj·ch Ul. 12, 7~ 
proto tak rňzné jích učení t . - Fnlešné tropí zá1.raky • kouzla dáb. 
II . 81, 2., po příkl. di&bla lez písmem zakrývají V. 21, 2., bliktranú věder kosti 
sprosté klnmon I. ·v. 1. a všelijak svMt>jí t., či totn nemilují 6, S. pozn. 
ta, 6. pozu. - ntanem poslaini jsou nn zlehčeni jmena B. a círk,•e 
25, 3. - N věří JlfMdě p<nbývaji hl'b pravého žiyota U. 11 1. Jak 
htulou }lOtr táui 1\ i 26, 2. - Jak yhj·bnll apošt. a a.pošt. učeníri 
ol)('ovíinf uimi III. 3, 4. Mírnf'fi th•ha. pokárati, urputný h H i 
ll. 31, 1. - Viz uostikové. 

)[a e tva t prv po U!lO •t. pOl' tal ffi 4, 8.! gno t, Stnl ~něj 'OU obsnf.cna 
vi C'ka. · nťl.uCO Vn.leutíucit ·v. 2. Jnkutll js i hla.vní věty nAuky gn(Hit. 

J>Ornzil, všecky ostatní c shroutí II. 19, • 
Kadidlo sv. U. ~. 3. pozn. 
Kaclmus I. 16, 4. pozn. 
Kain, tlro ~ obět jeho ne líbila se Bobu IV. 18, 3., zatvnln se n n. mu zl oře ·n 

HI. 2~, 4. Spas. hyl lll 1\larkiónn L 27, 3., co o něm učili Ofitp 30, 9., 
co Ka.inité 81, 1. pozn. 

Kainité, jich bludy a zbrodně, s pSI\Ji knilly ~pokryfni 1. 81. 
Kajus ku~z str. XII. 
Kalich míšený n cbléb jnlm1ilc pF'n1e sl vo B., stan c ndtari tií, t. j. tělem 

n krví Pá.ně V. 2, 8. pm:n., talc očil Kt·. P. &im 1\. 17, ó., tak sv. Pn v 1 
V. 2, 2. n. - K vínu J>řiilil.vúno něco vocly t. po?.n. - Z(ln.li i Kr. z toho 
kalichu t>il 83, l. pozn. - Viz Enchrui tie.. 

Ká.na('n utržen)· v proroctví Daniel. l iL 21, 7. 
Karplstés, t•i·ijmí Hora I. 2, 4. 
Karpokrat.és, kclo byl L 25. })OZll., j •ho n tonp n. nv jeho učení a mravy t., 

najmií co učili o P. Jež. t., scb je01u rovn~i n nn.d něj se vynášej' t., 
Jlro'fozují kouzla t., učí stěhování se duši 25, 4. znamcnnjí j' tj·mi znaky 
251 6,, · bra~ 

KatoUci u víře s sholltljí IV. 35, 4., Guost. nikoliv t. 
Kaulaka u jmeno llfis. I. 24, 6. JlO?.n. 24. 6. 
K~rdón, k clo b l I. 27, 1. ll OZll., u . ní jeho a. \'ěk t. o. DC! tálo f In 4, a. pozn. 
K e"J•iuth, kdo byl I. 26 1. 11ozn. u· cn( jeho o st oř. světa a Jež. t., jf'nž prý 

c nennro,lil z Panny a jiný je t než Kr. t. lll ll, l . 7. Jak s«> a ním 
sv. Jan etkal lá.?.uí b e~skýc:h a, 4., t•roti n mu s p 1 vf! vnng. 11, J. 
- Kérintlm tln)lisová.uo Zj v. sv. Jan~ sám tiepsal Zjev. hiJiastick~ 
I. 26, 1. t•mm. 

Klaudiu~; rás. dal llrl' po tAviti o llu Šitnóno .. 1 Kouz. I. 23, 1. 
Kl.;m~us, hi.sk. Í'Íau )·, nAstupce Ann.kl~tiav, nčeil npo.št. liL a, 3. pozn., :t:a 

něho i jiní u · enit-i n)lOŠt. j~št JUl. živě byli, ovstnln tak roztrZkn v J(o· 
rit• p 1 Koa·int nfim Hst, kt rýž i Jlroti Val ntíncům svědči t. 

KuH l konnjke v sohotn pr.i i dtrámovon p!uili zMcon IV. 8, 3. - Kr. konal 
úřnll vc•l knčzť 2. - ~tJravellli\·i maj( řád kněf.sk)• 8, 3. po7.n. Hu im 
kttěi.skfm bylo dl Val•ut;. uurhovné sían Achruuotl1y vští110no I. 7, 3. 
u. 19, 7. 

K olorbMovi stonp ud, u ··(•ni jrjil'• L 12. 8. n. 
Komol ika krt\lm·ny <'thiOJ)t!kP. juhc•n • ilit• snadno o víře v Kr. J. př věclčil 

I V. 23, 2. mohl j<'j brzo opu11tit.i, 11ro'? t., ten stal se a pošt. avého ni· 
rotln t. liT. 12, 8. 

I 
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Korea, o o něm Kai.nité 1. 31, 1. pozn. 
Korlnfané mt!H me?.i s bou roztržku, i .Da})Sn.l jim H Klémens Ř. IU. 3, a. 
Kosmolnoatitr piiitni ďábl., p avod jeho a. mí to I. r,, 4 nim. jej uh· • i1 t., 

Zllft V Í nOO U j~ \\ Í t. 
I(O\!Zia tn•ovozm•ali kaciři 1. 13, 5. pozn. 23, 4. 24, á . 2fJ, B., ~vlá.S • l\larPk 

13, l. n. i pomocí dáb. 13, 3., pouhý to klam na. dbubu II. 31, 2. 82, a. 
Vi~ i ZlO<luc,hov ·• 

Král, každý S}>t'B\'etllivý k-r. má i kněž k:)· řád 1\' . 8, 3. pozn. - Krúlon~ 

Bohem ustanoveni jsou • U, 2. n., k &>.mu? t. - Piijmi D~miltr-~n 
Val nt. I. 5, 1., kteii·ž tln. m krállt (}u ·ltovné irně At·hnmothy všdpil 7, a. 
ll. 19, 7. - Kr. hodfa J. 18, 4. JlOZD. 

Krilovstvi poz mské nebylo od ďábla u tano,·., n)·llrž od 1\r. ku pt•osp clm 
pohnml V. 24, 2. Král. Krist. u dvojí pHd1od jelao proroky llyl zvěstfll·án 
IV. 33, ll. u. Zákoníci a učitel"- krůl. n l> kého j on u ··cnid Krist~ 9, 1. 
Co bude pi-e<l·bázeti král. list. a kou · ,·ěta V. 25, 3. u. ~6, 1. u.; 
tevrv po doča ·u m král. zde na. zemi patřiti bndon pravcdliví oba 36, 3. 
Jak dokazuje S\'. Ir. po;r. ruské krd.l. S}ltavedlh·ý h 1)0 z mt·tvýcll v híni 
82, n. pozn. Po Zl'U~cJ.Ú Jrtail. ll ča uých zal ži Kr. král. věčné 26, 2., 
které-! zaim vzldiš nún prav ttivý ·h t. Krú.I. uebesla) n porovuú.ní s }lO· 

z k)·m p~ zácué jest 1 . 37, 7., toliko násilím a záJH\ euím j dosir.i 
lze t., kllo bull jeho dědi m . 9, 1. u. - Jak roJt:nměti t(lmu, Ý.{;' tčl 
a kr v nebudou vliuln nt.i krá.J. U. t. 

Krev Kri t. naznačena provázkem ';Cl'Ycuým, jrjf. Rabubn. s oku..'\ ,·yvň ila. 
IV. 2(), 12. }lOZU.; knr( tou jtme byli vykoul'· V. 1, 1. - Viz l::uťbaristi • 

Kristus, poklad v }lÍSln • uk1·ytý, piicltotlcm sv)·m a križcm ol•je\' u)', Žiclltm 
a7. posavarl 1uídn.nka IV. 26 1. l{tlykoli 11ismo o uěm vědči, 1.j vt~c to 

. skrze 1. své 11, 1. NI.U'oz uf jeho za~Slí no pt1\otcúm liL 16, 2. ; 
• příští od t>oOátkn }li· dpovídl\uo lo,·cm skrze llt· ot c n. proroky ll , 4. 

IV. 2, a. 5, 5. 7, 1. u. 20, 4.n. 2ó, 8. rn, 2. u. aa, 10. u. us, 1. u .; t•řNl
obrnzeu ťbuncm III. 22, 3. i pntl·en od Ahta1a. jím v viř za.chovtml•h 
I . 5, 4. n. Jakob uAzna~ ť'lll Ktist.a a církve 21, S., bul Mojliš. núz.na.kf!m 
jeho vtěl uí liL 21, ~., }Jl'O\·ahck ČCl'Vcný v oku· Ull.ba~y jf!ho kn 
IV. 20, 12., ollěf Isáku j •ho 'ti ó1 4:., • ·kvc Y. uú.rotllt žctm :Moj~. 20 12. 
Kr. mluvil Moj.ž. 12, 4., j t Púuem D~villoYS·m 28, 4., kriUo,•ství 't-hť1 
D&\iuoYi zo.sli cno III. 21, ó., uu.rozcuí zh',jmě ozun.č no 21, 4. Jrho 
ntf)t ní jak předobntZcno 1 . 25, 2., v 'klnd }lroro •tvi ls:tiúšova. o Kr. Bohu 
a člo\·. III. 21, 4. n., sám Isnil\ijc o. sobě ~T khWú. 1 . 2a, 1. l'roro~i 

~ s jiuými spmvcdliv ·· iáůnli jej \iděti tvi'ui v tvář ll, 1., p~ tlpověděli, V.c 
uaroili se v Betlémě 23, ll., fc bál h ·í j ho ))ude tidté 20, 1 . 34, 4. • 
dál j ho pflsobno t a })ronáslcdo Ani círk c 33, 9. n., jeho smrt, vzkřítiru~ 
na nebo vstoutteuí, kt·álovstvi a llrnhé )Jtťtí ~~ 13., coi lly uc.bl•li mohli 
př ůpovíduti oll jiu '•ho H. jsou ··~ uu.d ·11Jluti 84, 8. 

Kri tus j tttu, o uěmi 11rorod včštili IV. ll, 1. n., nn n m t•lnil. 
c ji h vroro tví, tolilro o n · ru J I• lltJO\'Ída]i 34, 3.; tomtt již }'(ltl' nčí 

Ul 12, S. - l'Hšcl Oll toho tc<,, kt rý tlul zúk. IV. 12 2. u. V. 21, 2. u.~ 
m'tJři • I k nát , jak u a něho s lušelo, ulc juk túuu IH'OSll ~šuo hyl<l I • ~' 1. • 

arodil z Palllty UL 19, 1. u., kdy? 21, 8. ; dtuh '· .Alluu 22, 3. i núm 
se stal l'OV u, ucpro • tl • 1 1\ ln- z ni vzav tělo na. 22, 1. . l' 00 
Luk. z "íné. rodokmt'P Kri t. o'l nfllw 22, 4. Kri't.. t lo ttra.vé jf'st1 líš( 
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s od naš lto ·va&o 'lÍ a sprav dln. al nik li p tl tat()u V. 14, 1. u. Pr to 
mluví v' Pavel o těle a. kni P. t., }Jroto v zivotě Kr. všude se jeví zm\rnky 
Cla. lidsk. 111. 22, 2.. N měl-li pravé tělo lidské, n~bylo pravdy v něm, 
R. nebyl ten, jťjž l)roro i ltlá ali, t ho j š · -: kati třeba V. 1, 2., nev)'
koupll nás skntečně fil. 21, . V. 2, 2. 14, 1. n., nemúže se nazývati -;IO\'. 
ani synem člov. liL 22, 1., ani% }lak svá.tosť oll jest tělo a kr v Kr. 
V. 2 2. J f nez}•lolliJ Kri&a 111 19, 1. n. 21, 1. 4. 11. IV. 28, 1. V. 19, 2. 
Pro·. bt>z llluže narodil s Kr. z l'anny Ul. 21, 9. u .. Jo ef jeho pěstounem, 
n . 23, 1. Dvojí jeho Zlllozeni UL 19, 1. n., dvojí pnroz nosť 21, 4. Byl 
nf'~ se narodil 18, 1. n., týž je t s m B. živý h, jenž mluvil R Moj?.. 
a ?.jrvoYún jrst proroky IV. 6 1. u. Pomazán byl Uudlem S't'. od Ot.rC1 
Ul. 9, B. Kr. prnvý H. a pravý ··lov., 1>ravý )U 13. a p1·a.vý yn čJov., 

Sl. t~lťm učiněné, ve dvojí přirozťno ti 1 j edué sobě, taf nauka Iren., 
již tálc ol>hajuje L 9, 2. n. III. B, B. 4, 2. 9, 1. n. 16, 1. nu. 1 6. n. 
19, 1. u. 21, 4. n. IV. G, 8. n. Kr. zahrnul v obě vše, co na ne i o. <'O 

ua zemi j st V. 20, 2. Kr. jeden ·~t, P. Je~, Syn B. a syn ~lov. III. 1, 2. 
12, 2. n. 13. 16, 2. n. 18, G. u. 21, 4. IV. 6, 7. 

Kr .• Jež., Sl. n., }UOČ un. se vzal tělo naše m. 19, 8. 2 t 1. n. 
IV. 20 4. 40, 3. V. 1, 1. n,. 12, S. 14, 1. u. 21, 1 n.; ptíšel pro všecky 
lidi, i ty, kt ří od JlO ·&tku v něho vUili ., i ty, kteří příště uvěnti měli 
IV. 22. Adnma. pr de v· mi Sllasil lil 2-a., vt ~l tiru se vš«ky litli v sobě 
znhnml 22 8., \ 'ŠCC 'O k sobě táhne 16, 6. 21, 9. n., člov·ka Bollu smrril 
V. 1, 1. 16, 2. n., uštědřil uám život a ueJ•ot'U ·iteJnost 1, 1. n ., ucjnil nás 
dítky a pi'át J n. IV. 18, 3. n. Dostal oll Otce moc nade vším, co na 
zemi i co llOll zemi Ill 2, 9. IV. 6, 7. 20, 2. . 18, 8.; pasil i Abra· 
hárua lY. 1 1. Na. uém jako ua Jakobu všeliké poi hnání 21, a.; ont 
ohvllz~l rúuy naše 11oručil nás Du hn s • III. 17, S., jim nabýváme, co 
Adam m jsme pozbyli 18, 1. 1 všeclt věci jest stvořitel, světlo lidí 
pravé L 9, 2. ; }>O SVětil všeliký věk n. 22., 4. u.; jsa konec .zákona i p -
ř.ittkem jeho byl 1 . 12, 4.; kámffl lÍiu•luí•, j nž v j dnu víro Abrahfunovn 
spo ' tye z obojího .z{\koun, kdož hoduí jsmt, ke vzděláni stnvby Boží 25, 1. · 
čtvcrotvilřný })Olll litverotvářuébCJ cvaug. ll čtverotvúřnýclt ?.vířat mystick. 
lll. 11, 8. n. 

Co p 1sobil jsa ješte ncmlmuě 16, 4. Kr. po ··těu r. 80. ll. 2'2, 4., 
v.cmi·l'l dl Ir. mó\i ví ·e 4 1 t 22, 5. u. po~r.n. i třikráte 1•0 křtu sv~m 
cest vnl llo Jern . k v!Uktun v •likon. 22, 3. pozu. Pr · prom nil vollu 
\·e l'íuo, mDJe m c stvoHti vino In. ll, 5.; 1•roč zla.čněl po postě 40<1 nuhn 
V. 21, 2. P kušcuí Pňuě 21, 2. Jl. udy jim m:drnvené dllka.zem, že tělo Jl-
z mrtvých \ Stan 12, 6.; proč H v n\ nzdrnvov nemocu 16, 2., proč 
j innk uzlll'n. il t!l('})cc od naroz uí t. NckázaJ jeden tolilco r ok 1 a, a. pozn. 
II. 22, 6. i jsa pmnln učiltn-nvdě a. j ednal dle Jlrnv,ly llL 6, 1. n. IV. 2., 4. n.; 
ne}lřizpflsobovnl uě<>uf vó k d mněuká.m lill k. III. 6, 2. n.; o u j diný 
učitel náš, 18, 6, ; učilt to týž j~;st ll. v zákoně a v vang., Otec j«'ho 
ll tvůt• \'Šeclt věci IV. 1, 1. u. 2 1. u. 6, 2. n. 9, 2. 12, ó. 86, 1. u. ft n. 
V. 22, 1. ; jedin ' zm\ Oko aj tUn; Ot c ~má.j<'j IV. 6, 8.; u~il přikJaclt•m 
svým b rně dM~ ti V. 24-, 1. Ncni b~kou, oo vy}tranyc o · 1ověku cbndéru 
n o oobntci lV. 2, 4.; úě<>l toho vyprav. t. VP li varovati c n U:.liko zlj<'h 
kutkt\v, al i zlý ·b myši n k a ř 'á ll. 32, 1. _ 

Kr' t. )•1-íkaz)·, rnlly a nn},owuání, ·uko~ i Pavlovy 1Ultlceý1nji svo-
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bo<lnon vi\li člověka IV. 37 8. n. Kr. z!koncm uložil slo!ebnost, aby 
pozděJi mohl dáti svobodu 18, 4.; naplnil a roz·íiil z6.k. starj• 4, 1. n. 
18, l. n., po<lobně i zák. přirozený 18, 1. 16, 4.; nic n přikúzal uť.eníkům 
svým, co by zák. byl zapovídal 18, 1. .zdravuje v sobotu, naplňoval 

1.ák. 8, 2.; podobně i kdy}. na učenících svých větší spravetllno ti pohlť
(1!val 18, 1., nepohrdal zflkonem, ale káral úpadek)lS.!Icy a podliní liclská 
12 1. n.; obětovAní prvotin raclil ni:eníld\m sv}·m, ne jakoby jich R. p(l
th'bova1, ale aby nebyli ncvdě"ní 17, 5. Proč vypudil z chrámu 1 nězo
m "nce? 2, 6. ; zdokonuluj zMc. rozmnožil bl\z..()ií 16, 5., obnovil první 
a hlavní přiké.z. zákona 12, 2., čú.st zákona obřaclni . znt.šil 13, 2. 16 !i, 
d.kon nový ustanovil 34, 1. n. J akou oběf postavil r1n míst obětí st.'\.fo
z6.k.? 17, 5. n. (viz Euchaiistie); měl býti od Ži(ltt usmrc n a od polumfi 
přijat 20, 12.; konal t'ti'ad velekněze 18 2. Jak zacbo .. ·al se k učf'niktlm 
spírím 22, 1.; trpěl skute ně nr. 1 , 8. n.; jinak by nás byl oklarllal, ne
spasil n rlíky neza ltthoval J , 6. n.; t hož dne zemřel, kdy Atl.am :t.llr€'šil 
V. 28 2.; proč zemřel? IV. 8, 2. Jsa B. a "'lov. b l2konšent ukri1.ov!n, zemi·C' J, 
ano L odpočívalo; vítězí, vstávA z lnrtvj·dt, ano I. 11fisobi TIL 19, a. ; 
vstoupil clo pekP.l IV. 22. 27, ~- V. 81, 1., je t pnoroz nf z mrtv)·ch 
111. 22, 4. IV. 20, 2., }~očá.tek živých III. 22, 4. Ou hlnvn. vstaJ nr-jawY, 
tělo pak vstane 110zději 19, S.; v juk \m těl on v tal, i my vstrulf'Ule . 7, 1.; 
všecko konal , jak přt>flzřízeno bJIO od Otce III. 16, 7. • 26, 2.; tlnl 
Dudta sv. na závdavf'k neporušiteln~ti a ut\'l·zení viry liL 24, 1., tlált' 

by spojil Bol1a a čl o .. ·. V. 1, 1. 
Z proroctví usnadnila e vírR v Kr. I . 23. a. pr:l· apo't. 11H tťch, 

kdož je znali t. V E biót ii Kti ta hlá nl komorník ml l•'iliJ•R pold·t~ný 

28, 2., k víře v Kr. n pomínnl Z. t. 2, 7. 12, 5. a mlo\·~ tolikn\te 4'l Yr. 
jPj i pfivoťl m svým b)·ti vyznítvá 10., čim tedy př dči . Z. n~ul • t. ? 
9, 2., n. Krev Kr' t. Jtad zíikon pOsobní•jší 111. 12, 7., ovoce ntf}l. jťho 
D. 20, 8.; napravil přestonJlCJlÍ Allnmovo v. 21., JIOfa7..il tl{tbla m. 2!l, 1. 
IV. 84, 4., zničil smrf. a oživil človtikn m. 28, 1. 7., sva\znl bnt.la stari-bo 
a podrobil čJovl!kn 28, 7., vys .. •obodil človčka z; ntkou nenAvistnfkť\ lV. 20, 4. 
,Tím neposlnš nost vyléčena UL 1 , 6.~ hříchy naše ml1m. u~uy V. 17, 2. n . ., 
oprav<lovým j ho těl m a krví člov. v prRvdě vykoupen 2, 1. 14, l. n., 
dvčt evangelia otcvř na 9, 4. J cliný Kr. nl\s mob 1 včccm n b k)·m uHti 
a vykoupiti I, I. n., vykoupil niis nikoli núsiJuě, nýbrž přl'S\'ětl ~i o ti l, 1. 
Utrpf'ním svým i tce vnrce, jeho~ jsmr ur~ili, i ~ !Jr Yjl'Vil lG, 3. Otl
poust ~c bii hy a smrtí na kříži je od ~iunj<', osv~<Pil e Uohf'm i ělov. 

17, 8. On jetliný, llcrímek y.nbit ·, kuihu npokn.t. mohl otc .. oříti IV. 20, 2. 
Naplnil na nl\s }lřiBlílJ.en( Abrolu\.rnovi n -;in nli 7, l. n., Y. kamf'uů vzl•ucliv 
mu syny 7, 2. Vinici Doží oth1nl vittaii'wt nť'dobr· ··m a pronnjnl ji lt•pšin•, 
pohanům 00, 2. PHští KrisL Jůkclo U<'l1ozua1 leč skrz yua 6, 7. 7, 1. 
JRk ol•jevil nevl!~\omost nArodn Y.icl. 18, ._ Nťnf !;fU\ nf 1 č krz jf'ho C' 
vtl•l uí a smrl 2, 7. o mlm ušt~(li-il, llřijav nr za •litky ? 16, (), .Jim 
v~tší ruilosť na pokol. lid~k! vylita u. 8. 18, a. 26, 4. Kri 'tc'm nl.'hyli jtmu! 
o8Vobozelli, a.bychom Rohn. opustili, uj•hd lY ~om ~im svolul41n\•ji, tím 
dokonalPji mu sloužili m, 8. n. Kr. sln~by na· í uť}JOti·(\bnj(', ovorť. je-ji 
nám se • ecko dostává 14, 1., komu s1ihil ínlN n}KlŠt.? 12, ll., ,.f\ • lmdP 
tn>st těch1 kdQ~ Jlii" tím Kt·. polmlojf 27 t 4. a hří hon~ 1• • · llčji bmlon tre-

fA ni a n talc nndoo odpu· t ni po pHťltocht jťho 6 ó. 
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Kristova hlava jeat Otce nade decko svrchovaný V. 18. 2. Kr. ' 'úJi 
Otcově s1ollii UL 16, 7. Kterak tu~.U, fe jediný Otec ví den soudu ll. 
2S, 6. n. Jak obsalena nejsvět.ijší Trojice ve jmeně Krist.. ID. 18. a., 
jm nem Kristovým obětuJe církev a oslavuje Otce IV. 17, &. n., jmenem 
Krist. a Duchem sv. bývi člověk zachován V. tl, 1., tělem Krist. kafdý 
člov. In. 19, a. V. 2, 2. To poznání jest pravé, které z těla Krist., t. j. · 
z clrkve dle následnictví biskupů pochází lil 33, 8. Příští Krist. dvojí 
1 10, 1. IV. 88, 1., co předcházeti bude království Krist. a kone světa 
V. 26, 1. Kr. přijde k oudu posJedn. 111. 16t 6.t ouditi bude v· ky licli 
IV. 4, 8., kdy? V. 80, 4., přijde v tom těle, ve kterém upěl ID. 16, 8. 
Nebnde·U souditi, zbyt čné přísti jel1o V. 27t 1. Komo Ti e uštědri~ od 
toho i více bude po~adovati IV. 36, 4., ncpřijme slávy od učellíkd avj·ch, 
ale stim je oslaví s!Jh•oo svou IV. U, 1.1 kralovati prý bude se spravedli-
ými v říši vé pozemské V. 33, n. 

Před pHchodem Kr. podle Goost. nilulo neznal J>r&v~ho D. IV. 6, 1. 
Kr. hlásal prý Otce jiněho ncz j est stvor. svčta a B. Z. St. fi, 1. n. 27, a. n. 
- Dle .Basil. Kr. nebyl ukřižován L 24, {. Kr. zahanbí jej a stoupeucfl jeho, 
až otlmětiovati bllde mnčeníky lil. 18, fi.; dle l'vliknlášenct'\ a. Kérinthianň 
Kr. shflry přišlý a Kr. Démiúrgfiv dva. j sou 8, U, 1., dle nich Kr. vyšší 
~dstAI bez lltrp. a. vstouph· na Jež. opět odletěl do Plér. t.; dl 1arkióniUí. 
Jlocluizí Kr. P. od jiného Ot e a proroci od jhtého B. IV. a~ 2. 84, 1. u. 
( 'o přinesl nového, byl-Ji již proroky něstován? 84, 1., naplnil všecko 
n dlile naplňuje v církvi 34, 2. Kr. Horem rozJ>iatý 18, 8., náznak otr}l. 
Páně IV. 85, 8. Kr. nebyl pl)· zpozoro,·án ani od lidí aui od mocnosti 
a íl ucbesk)·ch III. 16, 1. Dle některý h Gnost. Kr. jest dvoji 17, 4., 
jrden s bopný, clruhý neschopný ntrp., ktcrj-.ž se aui nev lil t. 10, 4. 
11, 1. 16, 1., co! se vyvrací 9, 1. n. 11, 7. 12, 2. 16, 1. u. IV. 2, 4. Ně
kteří Gnost. nuývali Kt'. Otcem, J ~íšc pak 'ynem liL 16, 1. - Kr. ne~ 
Jločal být~ ktlyž ua. svět přišel IV. 6, 2. Kr., Abrah., Mojt. a proroci 
kt.cmk z titkž j ou potlst&ty 2, {.. - Kterak p vstal dle Valentíncitv ? 
L 7, 2. Marií prošel jako voda ro\U"Otl t. ))Ozn., při křtn na něho vstoupil 
SJ) • t., jetlen toliko :rok (10 křtu učil a 12. IDl'SÍce tqJěl a, 8. n. 20, 1. 
22, 1. 5., po vz.kH" ~ní 18 mč i učenfky ob oval I. 8, 2. pozn. Kr., Jel'-, 

pas., • 1., J~tluoro?.ený se rozlišuji DI. 16, 1. n. IV. · v. 8., který J{r. 
t111 ~I? L 7, 2. - Pri ·cl t>rý k křtu, nby ozn&ěil 80 aiónit 1, 3. 3, 1., což 
s vyu·ací II. 22, 1. - J ho utrp uí ozuakem utrpení Sofie a, S., ,·yvmcí 
s ll. 22, 8. 11. 1{r. vyš"í jak povstal dl Valcntína 1. U, 1., od koho a 

čenm byl vyplozen I. 2, 6. II. 12, 7. liL 16, 1., vyplozen za ))řič. J.O· 
kle ku IV. Ův. 8., nazývá se i Kr. t>rvním L ~ 1., soubJas{, nby niótlO\'é 
,·ytvoiili Ježíše 2, 6. Druhý Kr. 81 1., udčlil A ha.mot-bč Z}ltlsobu dle bytí, 
nikoli ťllc v •ll'11Í 4, 1., 110 lal k ni Spasitele nnděly obklopeného 4, 6., 
učil aióny, že Boha. nikterak nt'lz }'oznati 1. 2, 6. pozn. IV. 6, 4. n., lmrlt' 
)lHčinou nevědon1osti ll 6, 1., měl by s Ouchem tw. pown b)~i mťzi 
ailmy 12, 7. - Přijmi &lrntíno\'& Jdíše I. 2, 6. - Vfra &llOŠt. v J. Kr. 
ja.k odpírú. uče11i Vah•nt. III. 16, 1. n. IV. 33, 3. Kr. n ~lval k n ě~mu 
StJUellÍ věci z n vMomosti a poklesku ot1 audčh' Z]lí\sobenýeh, nýbrž fllch, 
které . In 8 Otcem Bh•oiil v. 18, 1. n. - Dle Marko cn jeho pli .bod 
~M'ťn b 1 R. Otec až posud n %1táJllý L 19, 1. n., jmťno jeho lllť týt•U 
l á, 1. n. - Kr. Ofitd 30, 1. n. , Bo.rbéliótO 29, 1. n. 
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Ktest Ja•lfiv na.zS'Vi se křest pravdy II. 10, 2. pozu. j co o něm llfarkovci 
I. 21, 2., o ethiané 30, 12. - Kr. P. byl pokttěn v 30. r. ,. ku . \'l>bo, 
aniž tím n značena Ti·itlcitka nost. ll. 22, 1. - K"rest Kri.st.. zobrazen 
umytím !il pce v J>ro.m nu 'loa V. 15, B. I>Ozn. - Pii kttu vp:návána. 
víra I. 9, 4. pozn., duši tlostfl,r se znamf'ní n bJndit lnébo lll. 17, 3. 
pozn., khlst vodou někteří Gnost.. zamítali L 21, 4., jak jej nápodobili 
o. porušili Markov i 21 2. n. pozn., účink křtu MenMdrom 23, 5. 

K~sfun ', jich oběti dokoua.lťj ' i nnd oběti Židrtv lY. 18, 1. n., u nich pJ·ed
pi y zákonní roziiřeuy a 11aplutiny 18, S., zúkon ()Hro"cný oběma spolrču)• 
a }lř i v tom vynikají křesťo.n ·, nad Židy 13, 4. 

Ktti, pHjmí Hora I. 2, 4 .• B, 1. ó. viz 4, 1. J>ozn. 

Kflj Krist., po<lob j ho ll. 24, . 1• zn., I>řirovnfwá se k rádlu 1 . 84 4. po1.u ., 
}lFOč zvolil Otec nebeský pro Syna svélto smt-ť kříi 22, 2. pozn., Kr. od· 
l)ou'těj hříchy J>ro kříž s\·uj zjevil s Boh m i "lov. V. 17, S. Jak u~ua
-eua m kříže Kri t. Eli eem 17, 4. 

Kynlkové, kdo byli II. 14, 5. p~n., uče1ú a mravy jťtiicb t., již I>ř () Yaleut. 
u ·m nclišnost krmi a skutků L 

Láska B. bol1atá a b z závisti liL Úv. - J..áska. jest uap1n "ní zúkona, pi·e
vyštye víru a naději, b z ni vs cko prázdné a ueprospěsué, i clokoual ~ho 
čJověka. zdokoualtlje IV. 12, 1. n. 161 3. n., když ji byH Židé pozbyli, lláu 
jim zák 16, 3. n., ji hlavně B. 11a nich ll ohledával t., v • eu1 se znkll t.Hí 
llokoualú lťl.ska k bliŽIL 12, 5. n ., pro· dal B. člověku dv ~í llíikílz. lúsky 
16, a., j n n dostatek Já y a lidská. podání zm,.howl Kr., nikoli pak ztlk. 
12, 2. u., h1avtti 11řilcň.z. lásky tatáž obojím zák. 12, S. vrout'f Jásknn 
dlužno oběto-,·nti 1H, 4., z ní :ni u 1>ro pí,·ají oběti U~, 1. n., z JÚ se rodí 
v cirkvi mučeníci 33, 9. 

Latelnos vykhillá s č · · lo antikristovo V. 30, S. 
Lazar, oznak Mfšnika. V. 18, 1., vyt>ro.v vání o něm a bobatri neni l•ajka 

IV. 2, 4., jaký úccl tQho vyprn''· t. 
LE"rndská z1ujje I. 80, 15. t>OZll. 
Uto, matka. Valentíncť'l ll. 21, 2., nadchnuta prý i llésiolla a Piullnra t. 
Le'\'ť, co dle Valent. I. 61 1. 6, 1. II. 24, 6., co zna.nená t>Oztlvii .ní Jevil 

roky t. pozn. 
I~e:l, jak lzi svedl dtU.lel pt\'DÍ lidi V. 28, 1. 
Uuu, bisk. římský od Petra a Pavll\ byl ustanov n, v Jistcc.h k Tjan, o u m 

ř č lli. s, 3. 
List propustný, Jlto ~ jf'j Moji. J>O oHl lY. 16, 2. 
A~)'~ !voui~o; n A.. r.pei<pépt-xo; U. 12, 1. p02:n. 
JJogoS nióu plOLl N6sa a. AlétbC'jr, claot Zúe I. 1, 1., co?. nPmo7Jto poněvruli 

Loga. od Nfisa odloučiti tl lze Jl. 17 7., zplodil uaimo lo\·\lka " íl'kE'v 
j "tě 10 a.ióuit 1, 1. u. rcliká v tom ucd deduoa( U. S, H. 1.(1 • Bnr· 
bťli()tfi I . 291 1. - Od Loga po~lo se utrpení dle učkt . 'alcnt. II. 17 7., 
n<'tnfiže llytovati se fgon v tét~f l'lér. 12, &. - Přijmf Jef.iš dle 
Yal •nt. L 2, 6. 

Lot bez obřízky od B. Uldlován ocl 2nhyuuti IV. 16, 2. Jak oualonvá Ir. po· 
k rev11f> jcJao lltniluěn( R Vlnstu{mi llct'tallli 31, 1. ll, Jl0Zil.1 mělo prý význam 
oz.načný, an Lot znnčil I. n., tkcry ~k 2 církve ml ttóhnl. Ot ,c p r.hA
r.cjíd t. Žt'M j ho v sl np eolný obroccull hy ln nástinem da·kvc 31, a. JUll'.n. 
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Lukáš m·rozc.J.iluý }U'ih·odcc a SJIOln(lt'ilník sv. Pnvla lil 1, 1. J4, 1., t•o od 
n ' ho se naučí), to sepsal t., u~er.ík apošt. 10, 1 .• jak po<láva rodokm('n 

. 22, 3. O n ·jedné události ze Ziv. P. j din)· Luk. vypravuj H, a. -
Bva.ug. Luk. n listy Pavl. zkomolili Ma.rkióuité a jin)·ch kuěh a1> Hl. 
n přijímali I. 2'1, 2. III. ll, 7. . 12, 12. 14, 4., nv~ak i z těch trosku je 
usvědčiti lze z bludů t. LukášoY) spisy m "li by bud ouplně přijati aneb 
onplo • 2avrhuouti t. 

Límo Kni1ůtt'\ p(tvmlem nebe i země I. 31, 2. p zu. 
Lyón iliiv Rodnnúsi slul I. ta, 7. pozn. str. X. 
Lytrótés, piijrní Hora. J. 2, 4. 
Magovt L 131 1. pol:o. Vi2: Mu<lrci. 
lUakarla, ai6n Yal nt., plod Lo~a a Zóe, choť Iouogcua I. 1, 2. ll. 14t, 8. 
1Uakariotés1 aión Vulent., plo.d lovéka a Církve, hot Ekklésiastika l. 1, 2. 

ll. 14, 8. 
Mammona, co znamenÁ III. , 1. pCYln. 
lUaulUl :pi"QČ oc.J. B. dáun IV. 16, 3. 
lUaui lmo poch:'tzí dle '"aturnína cl tana I. 24, 2., i l\Iarkión a Tatiau 

je zavrhuji 28, 1. 
lUarce.lllna, učenice KarJ.)okratovn, .,. Řlm~ LlUtly jeho šfrHa L 26, 6. })01.0. 

lUarek evang., uěeu. a tlutnočoik ctrO.v lll. 1, 1.10, 6., kdy psnl své cvang. 
1, 1. poz . 

Marek kt~.cfr, kdo hyl L 13, 1. n., l'Ydiwal se ?.a Jnno, srhrl\nku aj dn rozence 
Sígy Kolorbasovy 14, 1. pozn., k němu se prý ~nt>sla n ůvznešenějšá čtve
řice t., eo mu 1J vila t. onst.nva to aleut. pOfl rou "kou p · rncn a čís 1 t. 
Pyt1•a.gorova ~ v řice záklntll'm jeho učení D. 14, 6. Měl dá.belstvo pří. edíd 
I. 13, 8.1 ~1wjil kouzelné hřičky Anaxi1no'i y s ošemetnosti M.agů 18, 1. 
Ženám dá.v.\1 léky k ll\see dráždíd 18, 6. p z11. twáučl j~, zvláště boltaté 
13, L pozn. 13, ó., sliboval jim dar proroctví 18, S. Jak napodoboval })fO· 

měn ní vína v krev P. ta, 2. pozn. a uclěloval n1oc tu i žeuá.m L Ženy 
zhožné e ho nrují 18, 4. Báseil na něho složenn ló, 6.- toupencijeho 
jaké plkha.li ncpra .. ·osti 13, 6. n. Dle oich byl sv k obrazu věcí neviclit 1-
uýcb sh•oř o 17, 1., tvft.r ~ Dlá původ z poklesku 19, 1. B. Otce ))řed přlštím 
Kr. nikomu nebyl znám t., Kr. P. učil se písmcnttm 20, 1. - Jaké měli 
vykonp. a jaků. byl jeho mo ta, 6. pozn. 21, 1. n., komu ho třeba. 21, 2., 
c.J.va druhy toho vy oup. t., jak obsai. v JtÍsmě t., jakými ollrody se d~e 
21, 3. u., \')'koup ní umírající b 21, r;,, m dlítby, jimiž Wlikuouti mohou 
somlu B. 13, 6. pozn. Jak zn \lŽÍ\1\Ii písem 1 u., slátAli muoho knih pod
vrienj·ch a. nC"pmvých 2-'l, 1., vz uz \i i po m ch i polito áuf 16, 8. - Viz 
Kout. I u. 

l\lnt1Q, s trn 1\lojJ.. IV. 20, 12. 
lUaria, Ull\ ka IJ., z . Pauuy nnrodi c Kr. 21, 5. IV. sa, ll. pozn. 8. Jl 

jest t:)yu U. III. 12 7. 16, 4. 1\1. rauna dy oprov<lov r di-: a B. 19, 3., 
z ní vzul ){r. tčlo Jlll se 22 1. u., po ··ala z(astavši pannou 21, 4., l'orodcm 

• jt•jím nnplnl>uo Jlři. líbeni n avido'i u ~iuěné 21, 5. ; 1• rovnává. se 8 Evou 
22, 4. pozn. • 19 1. p07.u., hyln orodovnkf její nj t naší t., }to J n ti 
t•rosp la 111\IJl k spáse 2'.l, 4., mčli\ d~tr prorocký 111. 10, 2. pozn. - (inost, 
bl uzuili, ž z M. a o fa. narowl s Jež. a v toho ic . tonJlil J{r, ll, 3., 
('OŽ }Uttna blud 1~•. 1. 11., dále žeMurii pr šel jako ,. clo rouro 11, 8. -
(~o o ••' ti ( I. 30, 11. 
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1\larklóo, kdo byl I. ?:'/, 2. pozn., ktly učil III. 4, 3., jak setkal s Y Řámč 
se sv. Polyk rpcm 3, 4., která pi.sma. zkon1olil a kterA zawhuuJ I. 27~ 2· 
JIJ. ll, 7. 9 12, 12. 14, 14., č př tlce tvrdil, ~ má e"Vang. e1é 11, 9. 
čení jeho I. 27, 2. III. 12, 12. IV. 83, 2., upíral Bohu 1•1·ozřetelnost 25, 8. n. , 

<lále nepřipouštěl •• z mrtvých vstání l 27, a., be.tbo!ným lliičítalspas. 
spravedJh ··m zatrac. t., i Abrahámovi IV. 8, 1. n., proti němu chce Ir. 
zv)ú. "tě po taviti Ill. 12, 12. pozn. IV. Z'l, 4. - Stoupenci jeho ro.t· 
Jišnjí Boha v chi, dobrého a soudícího ID. 25, 3. IV. 83, 2., ten blud 
ještě esitclnějši než V:tlfnt. fll. 1~ 12. St ořeni světa neni prý Boha 
dustojno n. s, 2. po.zn. epod tatné j OU jejich dflvotly, ž by B. yl pCt
votlcern zla IV. 29, n. Pollín\iíoo, ž a post. a Kr. otl t · hož Otce posláni 
jsou, stb~f se nástroji satan. V. ~' 2.; piíčina jich blmlu, že ncznaji 
pi ma a řád D. In. 12, 12. I ze zkomolených pí m sv. je z bludu 
ttS\•ěděiti lze t. 

Masa požívéni ille Saturnina. I. 24-, 2. 
Dláta II. 24, a. pozn. 
ItJaUJ apo t. n. 20, 2. 6. 
Máti Valentincdv viz Acha.moth&. 
Matouš prvn[ sepsal evang. ID. i, 1. 1 ozn. h bl'f'jsky O:j nmmcjsky t., ktly? t. 

ypravuj o narozeni Pá.ně Dl 9, 1. n. 
:ftlenander l.>ásnik n. 18, 6. pozll. 
l'Ueoander, stOU}Jene Šimónuv I. 23, 6. pozn. m. 4, 3., jeho uč JÚ L 23, 5. 
lUěfiiee nf>bodí se k rozděle1ú Plér. U. 2•, 5. 
Metago eus, přijmi Hora I. 2, 4. 
llletempsycbose viz StěhovAní (loše. 
1U .. trik, aión Yalent., plod Člo ěka a. Církve, bot .Agapy I. 1, 2. D. 14, 8. 
1Uetropatór, n.Azev Démiúrga Val nt. I. 5, L pozo. 
lUlchaeJ, jmeno hada. Ofit6 L 80, 9. 
Mikuláě, k<lo byl J. 26, 3. pozn., Miku1Ašenci větev gnost. ID. ~, 1., učení 

j ~i h I. 26, 3., o pilvodu věci '-iditeJných UI. 9, 1~ o Kr. t., proti nim 
psAno evang. sv. J8J.Ja t. 

Blilo ( (Ch · ) Markova I. 18, 2. a. 
lUilost B. větši a. hojnější se dbá v N. Z. nežli v t. IY. 11, 3. 36, 4., dle 

ValenL katolíkům dAua k užívání, jim pak za. m~etek I. 6, 4. 
lllllovati Boha. lép nd uče ostí pj·chati 11. 26. 
Mlxls, aión Valenl, plod Loga. a Zóe, chot Bythia I. 1, 2. ll. 14, 8. 
lUiaclát.ka pro Kr. usmrcená IU. 16, 4. 
lllnohot.enat\tl, L 2 , 2. 
Itloenost Doži v slabosti ]i()ské se j eví V. S, 1. n. 
lllodlltba, vytrv lost modl. na.zmtč. ve Zj \', mosazi Y peci hoHcf IY. 20, ll. 

- V nebi pro modlitby a o ě i zvlAitni hrám a oltář 18, 6. - Modl. 
vj·knpui dle Marka I. 13, 6. t•ozn. 

lllodloiertviny I. 6, S. })OZll , 24, 5. 26, 8. 28, 2. 
Dlojfiii, :pastýř be:u\bonný IV. 2t1, 4., l'o 40 dní od B. \•ynčovd.n U , S., 'I. 

Jl. to bylo, jež B Mojž. mlu\·ilo a jemu e rjevovalo '1, 4. 12, 4. 20, 9., 
~Joba MojV.. vlastně nevitlel, co tedy ? 20, U • po~n. Naz)·,·A s boJaem 
Jil. 6, ó. Pro. JlO dloula~m tťllrY č dni B. zákon krz Moji. IV. 16, a., 
co ulo~l 'Mojž. národu hel.Jr. pro hTdošijnost jE>ho l ó, 2. t.fojž. a proroci 
hJ~f j tlnoho Pána. nebe i zE>mě a B. Otce 2, 1. n., kdylJy nebyl Mojz. 
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od t(•hož Ut · n:Wdumt, n hyl lJy m hl tak zh•jmě mluviti o ::;yuu B. t. 
1 1. n. Hůl loj~ oznakern vt~leni Kr. 111. 21, 8., sňatek oznnkcm sňatku 
, Jov•t církvi 1 V. 20, 12. pozn., slova j ho slova Krist. 2, 3. - ){r. jej 
ornlmwá., :ze ul žil li t propu tný Ió, 2. Moj~.. 1~r r ·• Allr&h. a Kr •• 
kterak z tét 'i j on llOtlstaty 2, 4. Mojž. a };Ji~ mhwili Kr. JU1 hoře 

20, 9. - Zák. • ojzišem so 1,očal a Ja.nem skončil 4, 2. - lov :Mojii8. 
zn ui.ívali zvlúšt6 !llark vci I. 18, 1. n· 

1\lolot>la IV. 15, 1. pozn. 
lUonogeui ' .L s Valent., pl otl Bytha a Sigy, chot Alétllejc, "YI•lo\lil Lo ra 

a. Zói I. 1, 1., jediný znó. Prnpotora 1, J. 2, 1., j t prapůvod vš 1 v· í 
nevit\iteln)· h III. ll, 1.1 vyploclil )(rista a Du ha v. I. 2, 6. - .Monog. 
naz~-vň ·c i plod Lo a a Zó 1, 2. II. 14, 8. llono . Ptol meovcu 12, 1., 
Darlltliótii 29, 4. 

Montlmovy blucly st.r. XI. 
lUosaika L 8, 1. po1.n. 
lUoudt'oSti B. nazývá se yn B. IV. 20, S. pozu. i Duch 11v. t. III. 24, 2. 

IV. 7, 4. 20, 1. Jl. l\loudr. B. U(lojvi . é jeví pH stvoření člov. 3S, a., 
zvláště na těiP u.o.šcm při stvoř. V. 8, 2., moc B. Jmk }lři vzkříšení IV. 38, 8. 
~ níll. aui m uclrS·, u ní-li t)rm.· dlivý liL 25, 8. - V&Z Sofia. 

lUrtvi, B. n ni R. mrtvý b, aJ i i ý h IV. 5, 2. l{r. prvorozen9 z mrtvj• h 
lY. 2.0, 2. Kr. no. kříi povýšený všPcko tábn k sobě, i mrtvé oživuje 
2, 7., YStrulou v tj·chž těl h svých, jakož i v tati a uzdra"' ij u, j ež Kr. 
\'zkřísil n uzdravil V. 18, 1. 

lUtith'osf, p avoll její lllé .Bru·lu~liótu I. 291 4. 
1\lu.ě nícl d Iea ·iH\v p to)) v~nj, buclou jich soud ·i III. 181 ~., na hbeJi s 

toliko v ·irk\•i kat. IV. 33, 9. pozn., v ni •h vítězí Duch sv. V. 9, 1. n., 
ktt>rak polmlojí smrti t., Kr. je odměuí III. 18, 6. - Mučen. Lyónšti 
str. XIV. 

lUmlrcl od výl'hoůu klaněli se J. Kristu ID. u;. 4, c1&-y j(>jich a význam t~h 
dani Ul. 9, 2. 16, 4. 

lUy··len( jak nabývá tvaru I. 14, r:. pozn. Myši nf B. nE'j ou myšlení litlská 
Jl. 13, a. 28, 4. ta. - l\t:y~l .uí zlj-ch se varovati Jlřikazl\ie Kr. 32, 1., 
i z myšl. a reéí ·kládati lmdeme ouč t, co ~ toho jde? IV. 16, 6. myil., 
mysl, rozum a nn.ba rnysli a tomu p ohné nejsou mimo duši IL 29, 3. -
f'o jest Bnnoj dle Ir. 18, 1. 

~a.dt>je lůsky mwší jés IV. 12, 2., k oběti či t třeba nad. ll vné 18, 4., j 
potrvá v životě hudonc II. 28, a. 

Nápoj milo tuý I. 18, 5. t,ozn. 
Na nebe vstoupeni P. jnk phtlllOvM. proroky IV. 28, 13. - Jež:úíJ dL 

fittt 1. ao, t4. 
:NáNKlov . v~ Pohan~. 
Nebc, tvurcf' n •lJe i země vyznAv!á Kr. Otcf'lU svým IV. 2, 2., tl'l'tn B. 8, 1., 

kterak ll min a, llO?.U., H. sprav dliv}'llli potnA t., po obttOVCJIÍ n be, ~ 
Z('lllě lieli budou ()r&VPdli í olulařeni pril>ytky tllf1 7Á lnhy své V. 36, 
tlhmly obo t. tnm viděn btul H. jako t c IV. 20, ó., tam chrám j 
i ltíÚ' pro molllitl y n obití tlRŠ 1 , 6. N ť'be jest kolikatRré dle Ba ilid 
l. 24, a., mP.Io h však b'·ti dle ~aěbo ll z po'tn ll 35, 1. B. nf'be a! mt'l 
nť'nf dlP (ino t. v pravdě ll., ťož se 1,orUI IV. B, 4, 1. n. Dl Vol ntfn d 
\lzctiilrtl Dťm. 1wclnwro llťhes, kterát. i rozumná uazý~i a za anděl JlO~ 
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kiAdají J, 5, 2. pozn. - NcLcsa Markovcú, c·o o~nn ~ují a jak si j t•ted-
1itavovali 17, 1. pozn. - J ak povstala (tlC Ofltfl 30, a 

Nt•mlnvňata kvílící, co zna.ěi dle Marka I. 4, 8. 
Nemoci a neduhy viz Neposl ·nost. 
~eposlušnosť Evina stala. se pokolení ti(\sk. přič. snuti III. 22, a., ov ·e 

ueposl n duhy a nem i ''· t ú, 2. 
Nept•avo ·ti !Ue Gnost. ško(lí drkevníkúm, nikk'rak dnchovným I. 6, 2. S. 
Nepřátely nůlov ti učilo Sl. . slovem j I>říkadcm Ol. 18, 5., v tom naplu ·ui 

zák. IV. 13, 3. 
Nl'smirnosf prnpůvodcm wech věci dle Anaximandra ll. 14, 2. 
N(\smrl~luosf tlu.ěe '-loltaz;uje ev. I r. V. 7, 1. po~••-, kterak rspolu uůlosli ll. 

dle n ·ho? n. 34, 2. n.; drukou DC51llrt. Duch sv. již ztle nám thlllý 
V. 1. l'řizeJ\ B. U(lěluje nesmrt. IV. 13, 4-. 

Nevědomosť ,.e vášních .Acllumothy skryta. I. ~ 1. 6, 4., pHčina stvoř. světa 
ll 19, 9., l)l'alH~VO(l hmoty dle Valent. 19, 4. a všeho zla ť7, 10. Jak 
mohla }lOvstati v PMr. 4, ~. 11. 6, 1. 17, 10.; bud celá Pl ~ r. jí postižena, 
aneb aióno,·é všicloů jS<Ju jí prosti 17, 1. n. Jaký to u~smysl, icby '1. B. 
jí ylo podrobeno 17, 6. n., nevMom. o. utrpeui nel;.e připustiti 1•i'i 
Moudrosti B. 17, 8. n., a velice se rouhá, kdo světotvffi-ce v)·ploclen1 ne
vědomosti býti praví 28, 4. - N v dom. a poklesek nemo1tou bjti přiě. 
světa a, 1. n. 

Nevěra uvádí v blud II. 11. 1. 
:NevěMei po t)říehodu Kr. přísněji budou trestáni IV. at>, 4.; slouží spru.ve

dlivým k spas ní V. 29, L 
Ne,.iňátka pro Kr. usmrceno. IU. 16, 4. 
Ne\'Ointel, v církvi nepřin~l oběti nevoluíd, nýllrž s•,.oboclui IV. 1H, 2.; 

nevolníkGm nevycvi • eným uložen zák. starý 9, 1. lb, 1. 
No" bez obi-ízky líbil se Bo1nt I • 16, 2., za něho ůmluvo. Bohem učiu ·ua 

111. ll, 8. a li,] nemohli více ovoc vydá.vati Bohu, pro ·? IV. 86, 4. -
Dle :r.l.arkióna n doš 1 pna. I. Z7, 8. 

'Norea Setllia.nt\ L ao, 9. po.m. 
Nutnosti B. n mt\že Lýti podrob n JI. 5, S. pozn. 
Niis, aión Valentfnců, plod B~1ha a Sígy, ch t Alét1tťJe, zploditcl L gn. a. Zó 

I. 1, 1., poúťiben a roven otci Bythu t.., jediný poznáni velikost Otc t. 
2, 1., ktlyi jej jinýn1 zje iti hodlal, zadržela ho ..,íga t., on vš(.'('h věcí 

pdvod a otec 1, 1. 8, 5. - N be, ahy jeJ vypl dH tec ~ Knnojc 18, 1. u., 
&á.m jest n ,,.čdomosti podrobe111 byl-li Dém. k jeho ohrazn utvoreu JL 71 2. 
- N s Ofitfi I. 80, 5. po:a•. - Viz Rozttm. 

Občf dlUŽllo Bohu obětovati IV. 18, 4. Bůh n potřebuje oběti, pro·. j e letly 
přikazuje? 18, 1.; ob. b$•\1\ 1>osv~ua čistým s ... ·ědomím 18, 8., zevnější lJCz 
svčdom{ čistého ni u('pr pí člo,·čku t., poclminky či11té oběti j ou vita 
u z p kry ví, ll&llt\je pevná a l~ka -roucná 18, 4. pozn., ten se jí 
o ln.vl\ic, ktlo ji přiofuH lb; 1. Zillťun týi B. ustanm~il všecky oběti k úč('ltt 
označnému 19, 1., vlu.stně Sl. jim pHktiznlo ob~to ati 18, Ne z oti·d•y 
vé vlnat.ní, nle z j(.~ich 11 treuy nložil jim D. obět-i zllkow1f n jim~ obřady 

17, 1. N b li }lroto z -..~g)'pta. \)'Vetlcui, A.l1y ohčtovaJi, J•roč tccly? 17, 8., 
Jtozdčji D. ncza,Thl oběti nnJ•roeto, nle co do Zfldso y 18, 2. hluvně 
i.átln.J '/ 17, 1. u. - Oběti kt stnnů jnk vyn~í nad ob. Židů 1~, 2.; lli'OČ 
obět írkve Bohu mi16.? 18, l., jcdint~· cfrk v obětl\ie ob. čistou 1~, 1. 4 

-
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ntjsv. totiž ob. ~Ia a. krve P., L R 17, 5. pozn., 18, 4., a ob. mc.i SE' 

obětovati n oltáH be~.: p' tání IB, 6., pro ni i v nebi chrám a oltář 
'táH obřaůl1 při oběti nejsY. L 8, 1. pozo. 

Obrác.eni Žitlit snacln~fí než obrác. poluul(, JV. 23, 1. 2. 24, 1. 2, za to vh< 
pohantl šl hE'tnl>jší 24, 2. 

Obraz, obraznm e klan li Šimóníci I. 23, 4., diJi je KarpokratoYci 25, G.})Ollm. • 

- Jaký rozdíl činí sv. Ir. m€'zi obraz m a podob. B. V. 6, 1. pozn. -
Adamem ktcrnk jsme ~tratili jsou nost dl ob~u a podob. B. HI. 18, 1. 
pozn. - ro Val ntínci mltnili o olJra.z bytostí vyšších v tvorstvu VYIJO

clob uhn, to vzali z l>t~mokrita a Platóna ll. 14. 8., věd tvoi·ené nejsou 
obrazy a.ióníi 7, 1. n., aui Aduunothy, nni o.ndčH'• Plérómy 7, 4. n. 

Obřady t. Z. n{u;tinem vťd budoucích IV. ll, 4. 1-l, S. a utt hovni-ll 16 1., 
ned.Wy na osprnVf'cllniluí 16, 2. - Viz Obřízka. - StMi olJřndu ki-c ť. 

1. 3, 1. pozn. - Viz Euuffln ·e. 
Obřtzka., dána. na znamení m. 12, ll . IV. 1(), 1. pozn. n nikoJi ua o::-pra

v db!. t. JlOzn., jakou označovala obi-izku t. Již před obřiY-kou m ·1 vím 
Abrah. a jiní spr:.wetUivci 25, 1., a byli b z n( osprav<ullněni 16, 2. Proč 
dostalo se Ab111b. iunluvy obi-ízky po ospnlYcclb"a. skrze obřízku liry 25, l. 
- Obřízkou Abrah. o. ospravedlněním tlřecl obř. nn?.uač o dvojí z.ák. t. 
- OhHzkon zarhovímQ símň Abmh. liL 12, ll.; palJovo.]a za doby sti~dní 
IV. 25, 1. - Vi.z ALrah:\m a Vira.. 

Oclhulění (hyt•er ntll) v Jist. sv. Pavla. zhustn se jeví nT. 7, I. pozu . .",. 
Ofité} dkuu jich ·m no l. 30, 5. poz.n., učeni j ' j h 30, 1. u. 
Oheň ve světě ukrytý stráví 'tielikou hmotu a bud E,ám stt-á.Y n kdy? 

I. ú, 4. 7, I. 2, 29, a. h. pek lný pfich~·stáu hlnvnč dúblu nml-;IQm 
j ho Ul 23, 3., pak i hřišníkOm O. ~' 7. 

Oltlipu!l V. 13, 2. r>ozn. 
Okt-án zploditel bobú dlP Homéra n 14, 2. 
Olej sv. II. 24, 3. 
Oloupeni EgypCand bylo jen skrovnou nálarndou oo, I. u. - Vi?. Eg •vL 
Oltilř, máme stále na olt. přinášeti oběti lY. 16, 6., i na u •bi jest olt. J)ro 

modlitby o. o Hi na8 , t. - lt. zápald nehodil e hludo.řOm do tt tavy 
číselné ll. 24, 4. - Viz Obět. 

On) II. 24, 8. po:t.n. 
Ospáji prorok pojal ienu smil•ůci, aby na.znnCil }JOvolé.ni m\t•oclli IV. 20, I2. 
O miee první Val ntínskn kořcu a 11od tntn vš rh věci L 1, 1. jak obs!lŽ. 

v proslovu sv. Jana 8, 5., vyvrá ení takového výkladu 9, 1. n., sama se 
ntšf t l 12, l'J. n. srn. <lruhn I. 8, 4., tn. Kolorbasov ~ 12, a. Jak tll • 

llrkovcll IU12DilČ 11:1 v písm ... 18, a., Osm. Barbéliótll 29, 4., O fit~ ao, 4. lL 

mice pi'ijmi AchLunothy 5, 2. 
O~ucht v .J1ny vě i tlOdrob ny dle Yalentin d lL 14, 4. 
Otázky záhnclnó jnk náleží f šiti n. 10, 1., zvJh.štč o věcech bož ·kýcl1 2~, 1. n. 

tá.zky o významn · í1;el JlOHf'j'vi m11n1 • j on n zl yte .,nti 2 , 2. n. 
Ote lJiiJ i vt\U t ovou sv~ t' • krz I. j st tvo~ u oik li ~mdčl •, aniž 

z t•oklesku a ncvMomosti V. 1~, 1. n. · nad D. jťclinťho, :voNtťl • b 
vě f, n ní žú.tlnébo tc 15, 2. ; 1 itno tec, j jž ?J vil 'yn, jin ~ho ncuí ; 

n etvoHt n<'l1e a 1. mi a nikoli Ott~c od Gu t. myši ný IV. 6, a. u.; 
ten jrjž l<r. Otcem svýnt býti V)~?.nával, jNii.ny a. svt hovaný j st n., jeut. 
• c o stvořil a zpravuje 6, 1.; kdo jb1él•o ltlellá, ne2nl\ie Jlisma, blond{ t . ; 
ne • pfcf. 1l••ulol•. 88 
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jeder. a týt j t, jeni. nás stvořil a zclokonali) V. 15, 2. Kr., H. a spolu 
člov., ncnf syn jiného tce 88, 2. Ž by svrcho\"&DÍ' Otec n mě1, kým by 
J,ruvdn bez pontšcni zvěstoval, to holý nesmysl 35, I. Otce toho nazývá. 
Du 1 ,., Bollem a Pán m 111. 6, 1., a Moji. i proroci učí, f jest jediný 
Ot., B. a Pán neb i země IV. 2, 1. n. Ot. Kristuv a Kr. sám nel.lyli 
Abrahámovi neznámi 5, b. Ž • Ot. jeho Bfth jediný jest a tvi\rce všech 
v~<·í, to učil Kr. 1jcvně a bez pmlobcn tví 2, 1. n. Týž Ot. Krist m hlásán, 
j«>jž zňk. a proroci zvňst TSli 9, S. ll, u. 36, 1. n. • 

Ot. Kristův, jeden B., vše ·ko Slo,~m učinil a Moudrostí ustrojil 20, J. 
Otce i sel> Kr. utrpením svým ~e,~iJ V. 16, a. A pošt. n mohli neznati Otce 
lil. 12, J a. n., zv~stovnli jod.no}JO Otce, ty{\ I"('_,() n •IJ" i z rn~, zá.lcon m hlá
saného 9, 1. n. Ot. nese l. své a I. to uděluj život v· em věcem stvo
ř nýJn, jak Ot. ch a katu· z nicla t>řibodno jest V. 18, 2. Prozřetelnosti 
Otec l{ri tova všecky ''ě i trvají a tffi zpravuji IV. 8ť1; 6., z j ho prozřetel
no ti bylo Sl. v2tly s tvorem 6, 2. Kr. s Ot mj dťu j st B. :livých, kterýi 
mlnvil s Mojž. a ~ voval se prorokOm 5, 2.; od téhot Otce, tvOrce ried 
vi:d poslAni proroci, od něho! i Kr. 84, 1. n. V. 26, 2. 

Od Otc vtl>lení Syna přmlibeJlo III. 10 2., Ot. připravoval ynu 
sv~mn h dy vi:Uebni od po· á.tku IV. 86, 5., od Otc přišel yu III. 1~, 2., 
podle ví'Lle Otcovy stalo se vtěl ní 28, 1., tak ~cvil Ot. nový zpí'l.flob ua
roz ui V. 1, S. a I. svó ačinil viditelným ID. 9, 1. yna poslal k spás 
litl i vš cl1, i t~cll kteH v nij z po~·,tk , i t ch kteli pozdl>.ji uvěiili )V. 22, ~., 
ll pomazal jej hPIIl SV. ffi. 9, 8. 

Ot«>c nad všecko jel'.t i hlnvon Krist. V. 1~, 2., vš ko Kristu otl -
v?.dnl IV. 20, 2. Vy lává. sVědectví, te Irr. j t B. i člo...-. 6, 7. Otci n -
viclit lnl·nm Eital se člo,·. podoben 'loYem vidit ln}·m skrz vtěleni V.16, 2. i 
aby •tov. Otci milým se stal, Sl. vtlllen~ člověka si připodobilo t.; kclyby 
Kr. nebyl pHš 1 od Otce včtotv6rc , nebyl by p tljal poraziti hatla 
21, 1. Ot. v poslední dohě skrz yna. uštědřuje }lokolení lidsk. poiehna4 

něho pokrmu a n1ilosth1.Íbo nápoj III. ll, 5. o Ot. skrz proroky přcd
pověd· l, to Kr. vyk nal tUe vňl jeho V. 26, 2. Žitll\ 'lomnivaji e, žeby 

. lnohli poznati Ot e \Jez 'yna, i o'l D. odpadli IV. 7, 4. Zjev ní Otce 
ze Syna dá.vl1 život těra, kteří vitli lloha 20, 7. Otce mWn milovati, 

yuu věřiti 61 2. P'.\n n•lčloval lidt>m Ducha sv., jehož přijal od tce 
Ul. 17 2. · ohrazu OtcoYa nabýv(~ člov. Duch('m sv. 17, 3. a. jím buda 
pi·ipra\'CJl B}mtH Ot IV. 20, 6. N mdže Ot. b)ti rnouůrý, tacmá.-li moci 
soudnl! Ul. 25, a. K Otci postupují prnvetllivi sktze Syna, k ' ynu skn 
Duch sv. V. 3G, 2., na konec světa všecko podrob o o bnde Otci t. pozn. 

Ot.te a YlllL n zývnjí proroci a n11 št. Bob m a. l'ánem a mimo ně 
nikoho III. 9, 1. Ot. a n jetlen a týž B. 9, 2. IV. 28, 2., jeden j s 
B. Ot., je<lno Sl., jetleu Dur.h a j <lno sp eni 6, 7. Oů Otce knížecí po· 
chází zplození Dl. 11, 8., 11 O«:ej Ryn vtdycky 1~, 1. IV. 14, 1. 20, 6., a 
'Y lftně tcově liL ll, 6., Ot. v ynu a Syn v Otci 6, 2., s O m bylo 
od věěnosti L a Duch sv. IV. 20, 1. Ot. 1. o lovil řka: "U"iňmež 
·lovóku" V. 15, 4. Ot. od ěký ve m oučastcn tv( dává ynu ll. 28, 8. 

Ot. sluje ncpo 1\0},itchaý a nevitliteluý 111. ll, 6. n. IV. 20, 6., ale proto 
n byl nťpoznin 201 6., ji~ od poMtku jrj yn 7Jevovo.1 7, 2. n.; co ne
vjdit lno na Synu, to t. a co vidit lno na Ot ·, to yn 6, 6. KterA zli
uni Otce a 'yna zj vil Duch sv. 33, 7. Cb e Ot., aby poznAn byl B. 6, 8., 
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ariak skrze Syna 7;je\'ujícíbo t. Co jcat. Otcovo, to vypraviti mdž.c jťdinč 
Syn 6, 4.. V. 1, 1. a t.fn yJevuj Otce všem, ocl nichž Ot. poznán býti h e 
II. 80, 9. IV. 6, 7. B z vlH Octovy nemůže poznán býti yn , 8. n., 
Otec zjenl Syna, nby slaze něho i sám poznán byl ode vš c1t a aby \'ěHci 
spaaeni byli t. Ot. 2j vujc yna, )TJt Otc III. 11, 6., u Ot po2:náni 
Syna a Synem zjev no IV. 6, 7., poznáni Otce j st zjevení Syna 6, • ., 
spatfujem Otce skrze Syna, když ná za syny pi·ijimé. 20, 5. Ž by Ot. a 

yn nikterak nemohli poznáni býti, to Kr. neučil, jinak by příchod jeho 
hyl zbytecný 6, S. t. nesmírný j st 20, 1., míra ue mírného · yu 4, 2. 
Ot. pOmaYAl Syna m. 18, 3., pos)•lé. Syna 6, 3., ne jako proroky, nýbrž 
se !vrcho\'atlO\.l mocí 86, 1. yn sloufe Otci, VŠ cko dokonává m 16, 7. 
IV. 6, 7. 88, S., kterak slouží Otci Syn a Dnch •. 7, 4. Ruce Otcovy, 
jež .. lo,·ěka zpQ~obuji k po(lob. B., jsou yn a Duch sv. V. 6, 1. 

Dle Mikuláiencdv a Kérintlliáuť\ Ot. Pím~ a stvoř. světa jsou dva 
IJI. ll, 1., dle Markiónitl\v otl jiného Otce po hází Kr. P., ocl jiného 
proroci IV. 34, á. Poráii se gnost. u· eni, žehy jiný t. mimo tvůrce nebe a 
země byl B. a OL Páně III. 6, 1. n. IV.l, u. Ot., kt-erý by tělu no.šemn života 
věčn. ll(lěliti nemohl aneb nechtěJ, byl by bud slabý, bud závistivý Y. 4, 1. 
Svrchovaný Ot. a aiónoyé v8 cko podrobují moci pa.<U.tele, aby v učm 
stvořeny byly všecky věci I. 4, 6., brzo se \'yskýtá v i\ntku manielském, 
hno nad pohlaví povzn sen 2, 4. - Ot em \•Šech věcl nazván N ůa Valcnt. 
1, 1. Že !Wrchovaný Ot. J)řed příchodem Krist. níkomn nelJyl znám, do-
kazuji z písma Marko\'Ci 19, 1. - Zkoumáni B. Otce n mohlo aiónn Z}Jtl

sobiti utrp. II. 1 , 1. n., 1•obnněni Démiúrga jest potupení Ot c á, 3. Ot. 
od Gnost.. smyšlený nemtUe býti B. TV. 19, 1. n., mam tJ jPj smyslili IL 9, 2., 
v písmě ncni o něm i-eči 27, 2. - B. uernftže b)ti obl'&Zem jiného Otc 
IV. 19, 1. - Jiného Otce neznámélto Gnost. ze slo\' Piwě marně vyvozují 
7, 4., zl~ml1 to pošetilost takového Otce vymý 'Jeti 19, a. 

Ovce zbloudilá, nazna -;nje pr~· se jí Acbamotha zb1ouclilá I. 8, f.., zvl. v sou· 
stavě Markove 16, 1. n. JI. 24, 6. 

Pán, mu!ské jm no Achamothy I. 6, 8. 
Paadóra Hé!riodova pas. Val ntin~v II. 14, 5. pozn. 21, 2. Gnost. jsou J!i. 

mudrci Pandóry IV. 2, 2. 
Panna v proroctví lsaiáš. JIL 21, 4. ó.; IWděl prý pou"uJ Jo ra, ! Maria. 

jest ta Panna 161 2. IV. 28, 1. Syn B., Spa.s. proroky zvěstovaný, z ní se 
narodil IU. 16, 2. Panenský t por ll již Davidovi byl Z\'ěstovAn 21, ó. 
Kr. z Panny se narodil 19, 2. n. 21, 1. n., ,iako Allarn z paneu ké hromly 
oyl utvořen 21, 9. pozn. - Pora\žejí se kncíí·~ jem popírají, !eby Kr. 
byl tě1o na se vzal z Panny 21, 9. n. 

PapWí, k(lo byl V. 83, 4. pozn., zavdal llla.vuí přič. k učení chiliastickému 
t. o j ho spi&ech t. 

Parakléta přislíbil Pán ID. 1'7, 2 .• proě byl posld.n? t. - Nazýd se tuk 
i aión Valent., plod Člověka a Oirk:vc, chot Viry I. 1, 2. n. 14, 8., pnk 
i Spas. jťjkh, jenž po8 n byl k Acha.mol.bě L 4, 5. 

Pueha, co vlastně znam ná TV. 10, l. pozn., paschu slavil Pl.n \' Jerusalémě 
po kH.u srem tlikri.to II. 22, 8. pozn. - Roz ()řc o slaveni paacby 
Dod. II. str. Xll. n. 

ru111a země, li púem dle Matkovc;4 I. 17, 1. pozn, 

... 
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Past)·ř Hcamť'tv cit.o\•áu otl Ir. jako kn. J<auouidu\ IV. 20, 2., jnké t•oži~l 
vážnosti u Řeků t. tlozn. , 

Past)·H o.lnvovali Boha pro narozeni P. III. 16, 4. - Past.}·ii pr ví a zbožni 
json toliko v církvi kat., majíce po Joupuost npošl, u nich hledati třeba 
(lr:wý výklad písma IV. 26, 2. n.; zlých varujme, d bl'ých flři
llržujmc t. 

Patrik, ni6n Valent., (llotl ČloYi•ka a C'h:kr , chot Naděje I. 1, 2. II. 14, 
Patřent Doba (ltlsollí neporušit lnosf. lV. 38, 8., dokonalého se pr}· dostane 

lidem ž po slavné ·ezdejši říši Krist. v nelJ ich V. 3G, 1. 

l'av 1 npo "t., pa ýř b 7.tahonný IV. 2G, 4., znl ožil církev Efi š kon nr. 8, 4., 
ce toval do Jerus. je(luat o svobodě Jlobnnd 13, a pozn., svolal biskutlY 
a kněze do 1tlilctu 14, 2., založil spolu se sv. Petr~\ clrke Hmsk tt 

1, 1. 8, 2. - O j bo b ~i s šelmami V. 13, 4. pozn. - Pravd n byla 
toliko j emu známa 111. 13, 1. n ., sám co věděl, tomu i n"iJ 14, 2., totéž 
k.tznl, co ostntni npošt. 12, 9. n., i ž jeden j t B., tec .ležíš Kr. a 
ustnnovi 1 zá oua IV. 41, 4. nm l1yl zjeveno o Kr. III. 12, 9., za
sluhuje Yíry l'"šrliké t., kterého Boha hlás:1l t. 16 3., co nčiJ o f{r •• J. 
16, 8. n. 18, 2. u. V. H, 2. n. ýkllld lo\• Pn 1. : "Prvé to lluševn \ 
potom o dn •ho vn··" 12, 2., clú l . Jo\': "'fčlo a krev krúl. B. vh\dnouti 
nc1Judou14 9 l. Jl. Nčkteril. J,Hkáz. dnl JlOcU shovívavosti IV. 16, 2. Rád 
užini odřntlění liL 7, J. n. t•ozo. - d ut: 10 naučiJ s Luk., co Jlak se 

1•sal U, I. - Li ty jeho okyptil l\larkión I. 27, 2. 111. 12, 12., zavrho-
vali Ehi6uíté I. 26, 2. - VJ Tacnji se, ktlo j<'j }lí·iJišuč yn~('ji liL 15, 1. 

Peklo, vi2 Oheň. 
Pelo1• ll. 21, 2. (lozn. 
Penězom-n e proč vytnulil Iú·. z dmimi~tč l\T. 2, . 
Pěfk)" n<'měli Valeutínci ve s ·• soustnTč ll. 2-i, 4. 
Petr apoět, působení a kt\:tauf jeho 110 nu. n he tontwui P. III. 12, 1. n., 

první poki1il pohany 12, 15., n«-do ti OJlAtrnt; se zncl1oval v Antiochii 
12, 16. pozn., za) žil církev Hmskou lll. 1, l . 3, 1. 

Pindar nnllšen prý od .Mntky Vntrntíncl v ll. 21, 2. 

Pi!fma fiiV. llyJn porušen zn ia t zajc~H, E clrAš je obnovil lli. 21, 2. pozn. ; 
ktly a kým by.la do i-ečtiuy J•i'<'lOY.t' lla t., \'nnkrmlim nda sv., jak se 
domnf\ral sv. 11'. , pro o~ i př •klatlu L. · X d~\valt•řmhaosf 21, 8. 'nadučji 

olmititi Židy, ])On ··nlclž připonštliJ í písma, j inak u pnhanň. JV. 24, 1., z 
to íra těchto šJet h tuejší t. V nc1•ravoatťch, ktN • uC'káraj~ třťhn. hl dnti 
smysl oznn.čný 31, 1. - ~ikoho ll naz)· jí U h('m leč ll. Otec a Hyna 
1, n. ; neznají písma, kdož se ůonwí,•t\j í, že nalctli jin ;ho Ot~e mimo B. 
t\'ůrc 6, 1. Jasnč a zře'mě učí, ž Vllccko učinil jctlcn D. skrze Sl. sv• 
ll 27, .1 a ))Otl lm i , ij o zjevil krze f)l. lY. ll, 1. u. Kr. ; t 
Jl Okl. tl Jlf nt rytý 26, 1. Písma t. Z. tolikrt\ • ml u ví ·c o r. 'ytut 
lJ. dosvčtl ~ 1\ií, žo t•' hož nuýí }li\ ocl 10, 1., tlé.lc také učí, .že Kr. je-st 
Jlravý Syn D. a })l"av:)· syn čJov. liT. lů. 1. n. 

Písma dokonalá řečen jsou otl '1. B. a Dndt:t jť'ho H. 28, 2.; mnoh ~ 
věci jsou tam trmo • a třeba jr. o hu zi'l taviti 28, 2. u., t>hlnt:.l. nejn 1ť js:on 
tlouz \"Zbl d m k zřízeni ho~sk. 10, 1. ; nejl'tlllo t•odoh. nn 1·o~li~n ·, 1m1y l 
l>ráti h:c I. 3, 6. Pravý a n Jlornšený výklad llÍStnlt, jak se 81. na nás do
choval, jest pra,·c' pov.nání IV. 3.'!J 8., lulr jt•j hl tlllti W, 1. n., 82, 1. Kll 
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písmo mlwi, otA?.nti se ti·cba podání TIL 4-, I. n. - 0 čtení sv. pisms 
V. 20, t. pozn. - Vi?. :Po(lůni. 

Gnost. nt>právě vykládali pfsma 1. 1. 3. 3, 6. 8, 1. n. 9, 1. n. U . 
10, 1. n. 20, 1. n. liJ. 21, 3. V. 21, 2. pozn. Riizm' o nich majíce nA
)Jl dy, vespolclc potýkají TV. ru-,. 4., ro:diěné pi\ v d jim přičítají 

Bá, 1. - Co z písem zavrhl • Iarki' n III. 12 12. :\{are k a stoupenci j<'ltn 
mnoho písem po4lvrb1i 1. 20, 1. n jiná pi·rlcrnntili 2 , 2. 

l'lsmenn. řf' k:\ o•l koho n kdy vpwlc?. nt\ I. I :S, 4. pozu., · íselná platnn.iť 
j jich I. 14 1. }J07.1t., pťsntf'uo. ,. son t..wil :Unrkovč 14, 5. n. 15, 1. n. 
Pism. hebr. jaká hyln p ! vmluč lL 2-J., 2. pozn., u iirmrnů.vn.ji s čl. ly 
i-e kými t., j tlna l)Ii' so píší otl pmvice, jin{\ otl levice t. n1.17. :\na i kněž· 
skll, :proč? t. - .Jak ni~f'mné to tldvodéni z písmen, syllnh a číslic JL 
24, 1. u. 2!), 1. 2 8. 

Pistls, ni6n YnJcnt., }llotl v:Jovčkn o. Církv<', chot Paroklétn I. 1, 2. ll. 14, 8. 
t•ius, bisk. Hmsk)·, lll. a, 3. flod. II. 
)•Juto, ktlo byl ll. 14-, •3. JIOZD., Ul~i), že B. Z hmoty jil;. lJi-ílomnÍO \'~ ky VŇ'i 

nř.inil 14, 4., u. ic tři j~ on prnpfivmlní ?.áklndov~ v· ech věci 14, 3. Ztl aJ i 
pn'l1Í učil těh \'ání s duší a o ll .. i zapomenuti 88, 1. n. s pozn. Z jeho 
u -:ení o i(lt'jírl• vz I o.l ntiu sw • o obrnzíc-h bytosti vyššícl\, podle niehž 
tv tv u "·iněno j t 12, 3. - Yyznt :.je Pl. jctlin~ho R doltrúho a spra· 
'·edJ., jen~ ze své tloltroty sv~t teu sh·ořiJ , Y.božnl'jšfm se prol•(lzal nťul 
Gnos lll. 25, 5. 

Plé~"Óma VnJPntíncft trojcliJu:-. rozvrženo. I. 1, 1. u. II. 24, ú. To ronržcuí 
ncsmvnálr:í se s rozděl. rolm n:t měsil'C u tlny t. Bud r lá Plťr. pokle lm 
n '\'ědODlosti j t potlroi.JI:'Ut\, nneiJ ni<"lll v(• vai 'i<ni j!;OU jí pro ti 17, 5. ('o 
znumenú. tllc Ya& nt. b)·ti v Pll-r. a mimo P l.!t. 4, 1. n. Mimo lér. ni<" 
ncn1fiže hS·ti 1, 2. n. 8, 1. n. - l>lér. M:u·kovn I. 14, 1. n. - Jaký to 

nesm 1 natl B. ' 'l'lllS·š]eti Pl rómn lY. l!l, 1. u. - Tvorstvo ncuí iut'ru 
Plérómy ll. 8. 

Pot>it:r a Jmuti Hdská. nesluší Jlřcn:Heti na. Rohn JI. 18, l. u. 28, 4. n. -
uednjí tak; odJoui:iti od .utbymése lB, 4., a nemobla z nich vznik-
nouti podstata luuoty t. - Viz Dojem. 

Počih\oi, jak stnii počítali I. 16, 2. 110zn. 

Podft.1ú ústní zúklml viry Uf. 4 2. pozn., mnozí núrotlové jedině po'l se t1 ží('r 
vína k t. zacho\•uli 4, 2. a ,·ýmysly knc.íi· k zavrhovali t. A po •t. JlOtl. 
jak se por.uá\rá :1, 1., Jl <'h!m Nět~ j t ?.je\'n t., clokn?.njr sfl nf'tli· ,.,. 
7.C'uou po lonpno i lli Ul•lt v .it·kvírh od o.pu"t. zaloY.ťn)·<'h t. Kdr nt'ní 
JlÍsmn, orožme se IlOtl. 4, 1. n., jedno jest })O rel' m větě 10. 2., mocná 
zbrrui proti kaclř~m t. 8 podáním a:pošt. ·ovnává se })řcklad LXX 
III. 21, 8. Toliko litlskÁ pod. znnhoYal Kr., nikoli }lak zAkon IV. 12, 1. 
n. pozn. - Vnlentlnci pohrdnli poeláuím III. 2, 2. - Viz l'í ma. 

Podobt'nJttvi jnký nJ7-'Iil řiní Ir. mt'Zi obrazf'm a pod b. B. V. 6, 1. pozn. -
.Jak 7.ncuživ(\ji Gn t. podob. pí em v. ll. 10, l. 2., 11!(Ůmcna. 1\[IU'Jco\·ri 
I. 16, 1. n. Jak mají vykládati ll. 21, 1. n. 28, 8. o 'lov. hospodái'i 
lV. 36, 1. n., o hostině svat. 36, 6. n., o syrm marcotra.tr. 86, 7., o clt'\1-
nirlch t., o r.elnf n a fariz. (W, 8., o tlvou synech t., o stromn filc v. 

u ....... ~ ... 1-:.-1-\ l-4 .. -1. n~t ....... t.: ... l.l!'l':.: .. 1rfn-1· 
J Utl~l.il>·ftt \VIJVVwA.J AL rl U. ft ll,tUt.l lJlii.IUol~ ' c.t J!'\.1.'\ ll U ft 

potlst., w.or n }Mltlol•n IV. 20, 1. mm • 
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Pohané z věci stvořených poznávaj~ že jeden jest B., tvdrce světa n. 9., 
a \')"ZJ\ÚVnjí, te prozřetelnost( SVOl\ t!\-ět Hdi m. 25, 1.; boht\m 8\')·m vhod
nější dávají jmena, než Yalentínci aiónlnn II. 14, 9. pozn. Jich víra a po
voláni tlředpodobněno Jsákem a porodem Rebeky IV. 21, 2., fenou OseU. 
a Mojžiš. 20, 12., n~nač. vyjitfm Israeliti\ z Egypta 30, 4., bylo tajem
Jltvim nepostihlým I. 10, 3. pozn. I k nim se odnAš Ia pi:i.slíbení dani 
Abrnhámo\i IV. 7, 1. n. Kr. přišel, aby jim vinařflm lepšim pronajal 
vinici svou 00, 2. V jednotu viry spojeni činí mzdu Krist. 21, 8. Jich 
obr-.\titi m~ně snadno než Židy 24 1. n. O~e těch, kteří z nich uvěiili, 
Abrah. 21, 1., víro jejich šlechetnější 24, 2. Jaký z pohandv a nevěrcd 

vzniká prOB})kh spravedlivým V. 29, 1. čeň P&ně duchovný bude je 
souditi IV. 88, 1. Přijímají-li křesťané některu věci ocl nich, mohli je pří
jati i l sntelští 80, 8. 

Pokánl \'et 3né v církvi za Ir. I. 18, 5. n.; činJcím pokání připr.aven pokoj 
n piůeú B., nečinícím oheJ"i věčný IV. 40, 1., kdo bez pokální ... e slmtcich 

• neprnvosti setnrA, propadne trestu ďábl. ID. 28, 3. 
Poklesek a ne,·ědomost prapnvm\ hmoty dle Valent. II. 19, 4., příěiua světa 

251 6., proň vyplozeni Kr. a Duch sv. IV. Úv. S. Pokleskem nevědomosti 
buď elá 1~1 r. postižena, fm<'b aiónové vši kni jsou ji PfOsti ll. 17, 1. n. 
Jnk mohl přihoditi se v Plér. 4, 2. n. 17, 10. Velice se rouhá., kdo sv to
h"ůN.e VÝ11Iodem poklesku b}-ti praví 19, 9. 28, 4. lll. 1 , 1. Pokl. 
a nevědomost n moltou b)-ti přičiuou světa. 8, 1. n. - Viz Sofia. 

Pokou8eti nemá. člol·. Boha; dá.bel Krista. pokoušf'je, jak byl orlrn.zen V. 21, 2. 
Polykarp sv., učeň apošt. a mučeník, od a.pošt.. byl biskupem v Smyrně u ta

noven III. 3, 4., .,iděl j j i Ir. t. DoO.. I., pevně se dr.2el apoiít. podán( 
IIL 8, 4., obcoval dftvěrnč se sv. Janem npošt~ t., za. Ani éta při'rl do 
Říma, proč? t. Ten větší viry zasluhtlje než Val ntin a :Markión t., psal 
Filipenským, ktcr}·.žto list j t převzúcný ddka.z j ho viry t. 

Pomazáni Páně, eo zuameni. m. 9, a., zaslib no proroky t. - Poma.z. n ka· 
tolikflv uiivan "' jak nápodobili Gnost. I. 21, 8. n . - Viz BiřmovAní. 

Posl~ni, co rozum ti posláním Syna. a Ducha s . ll. 13, 6. pozn. 
Poslu{inosf, ncposlom~hati Boha smrl člověka, posl. !hot jel1.o; obojí zbtavil 

B. s ob. vt\li ělovilka IV. 39, 1. Pm~l. synd ''ě 'i než posl. otroka 18, 2. 
Posl. !lula1 B. na .Židech více než občtí 177 1. 4. - Posl ?ftarie P. u. neposl 
Evina III. 22, 4. V. W, 1. 

Postu po ati tlo n kon .. na. nezbytno, ncJl~ial-Ji B. tvlirce světa vzory h•orstv& 
~íun od seb U. 16, 1., což se i Basili<lovi přihodilo 16, 2. 

Pothinus str. X. n. 
Potopa, proč uvedena na lidi IV. 86, 4., dl Ofit.tl I. ao, 10. 
Povoláni pohnnn k víře t~emHtvi n ryzpyt. I. 10, 8. - Povol. lipojiti n'Je!( 

se skutky spro'\o-edlnostl IV. 86, 6. 
Pozemské věci aby ltyly obrnzy nebeskjcll, to se shoduje, nikoli riak a.by 

nebe é l1yly obrazy ještě vyšsích a neznámých IV. 19, 1. 
Pozuúnl pravl>., které A jaké j ou známky jeho IV. 38, 8. - Pohané již z .,.ěcf 

st\•ořený 1, po~nlt.vali, ie jeden jegt B., tvllrce něta ll. 9., a že prozřetel
ností svou svět řídí m. 26, 1. - P zn. b žatva zastupuje rykoupenf 
n n~lderýclt Marko,•cL\ I. 21, (. - Viz nó e a VMomost. 

Praote"' vi2 Propator. 
l,r otťe B. \'}Volil, aby j . Jlf\1\gJ, sám jich p • bf n moJP IV. 1,, 2., jim 

• 
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a spra;vedlh·ým nebyl zl\lr. ustanov n 16, 3., hříchové jejich 'Y písmě na
psA-ni pro naše poučení 27, 3. Neměli oni jiného B. ne! Otce, kterého Kr. 
hlásal 27, 4., sami rozsévali učení o Kr. 25, 8. Totél I. B. VJ''Olilo i nás 
SS, 8. Z proroctví jrjicb usnadnila e ira v Kr. jimi předpověďn6ho 23, 1. 

Prnpitvod všech věci dle Platóna trojí lL 14 8., jnký dle Valťntínť'il I. 1, 1. 
8 5., dle Mikulá.šenct\ III. ll, I. n. Není ho mimo B. tvůrce všech věc i _ 
ll 1, 1. n. - Viz Bythos. 

Prasvětlo OfitO I. 30, 1. 
Pravda, kdo rnší pravdu v boř.ské mléko piiměšuje sádru m. 17, 1., prl\,·tla 

jest nelíř.en& i tlětem ~ hopitt>lná Hl, 2., pra'Yidlo pravcly nf'nratnó 
J. 9, 4.., sv. Otcem stanoveno ktE'ré? 22 J . n. · ic pravda zuá1na byla ll.po
štoJOm a vňřícím patrno 7. '<lcc·tví o Kr. III. 12, 3., viíPm byla .znúmn 
a nikoli jcclinému Pavlovi 13, 1. n.; nťmá se hl (lati mimo dr t'\' 4, 1. -
Komu byla svěř na dl ValenL 2, l. ; byla-li známa mndt ům pohnnskjru, 
marně přišel pas. na teuto svět U. 14, 7., Y nlentíuci ji nezunli ll-pe t. -
Viz Alétheja. 

1•ravé, co clle alent. I. 6, 1. 6, 1. ll. 24 6. 
Pnn•idlo praYdy nen•ratné I. 9, 4. pozn., sv. tccm stanovené 22, 1. n., nP

}10chizí z čísel, al<' "ísla. se jím zpravuji II. 25, 1. 
Prázdnota, viz Stín a I. 4, 1. pozn. 
PresbJtery rozezuúYá Ia·. ()(1 bisku1,n lil. 14, 2., n 111"('S),yt. rirk\'(' nllu~tobká 

jest nauka IV. 26, 2. pozu. 82, 1. ; zlýťh r trl'ha varn ti doln·.\'cb pH
držeti 2 , 2. n. 

P•·oaueunoétos Kolo•·hasovdl l 12, 4. 
Prcarť'h · viz B}1bos a Prap vod. 
Pt'()archón Barbéliótll I. 29, 4. 
1..-ob•laósis Barlu'•liótú r. 29, 1. 
PN)m~něni Páně v o nově MIU·ko" I. 14, G. 
Proná.l;ledo~éni pravedlivých Al,clrm naznačeno, proroky hlásáno, na Kr. 

dokonluto IV. M , 4.; pronásledováni cfrkv proror.i nn sob předpodohilo
vali 83, 9. n.; clrkt>l' jím s·poěátlru hy'rii oslabena., ihn d rozhojnila po "tet 
oudi\ svých trvl\ií~ no. v?..dy aa, 9. 'lí·eba ho pravcdlivým v. 28 4:. 

Propator, viz Bythos 1:1. Prap6vod. 
P1'orod t bož Kr. předpovídali, jehož lallu<ó. e ang. IV. 34, 1. n.; jich i .čj na 

Kr. se na(llnily t., kú>rak byli s Kr. z tétkž podstaty 2, 4-.. Syn B. n l>yl 
poslán na zpO.Sob Jlroroků, nýbrž o vlastní moci 86, 1. Sl. B. rozličným 
zp6sobem jim bu(loucno t uko.zovnlo 20, 12.., jidt svědectví od B. poeházf 
JH. 21, 1. B. jemuž se klan ··u, lJ. živých je t a neuí atntl něho jiného 
B. IV. f>, 2., jedin ~ho H. ue a zem~ blásaJá III. 10, 6. IV. 2, 1. n. 
Kterak lze dle nicb Bolta patřiti 20, 4. n., a kterak sami j(Ů spatřili 
20, 6. n., po proroclm V. 1, 2. Pře<lpovíclali Z. N. IV. 9, 3. n. 25, 3., 
vtělení Be Slova III. 16, 2. 17, 4. 21, 4. n. lV. 2, 4. ll, l. 2 , 4. n. Ja
koUo tiví oudo\'é Kri tovi př dt)ovidalj a na sobč t>ředpodobňovali JlronAsl. 
· kv a kutky l>ině 38, 9. n., utrp nf jeho 26, 2. i B okolnostmi 85, 8. 

Znamení m iáěská. jimi flÍ' dpovědňná j 1ině na. Kr. s bodl 34, 2. n. 
Krev j~icb pobledb&na měla b$1.i, aby byl.a spasena V. ·14, 1. Bylo 
třeba, aby pas. měl proroky, ktcn by příiiti j ho předpovídali IV. 35, 2.: 
mnohé věci zvěstovali skrze podob. a jinotajně ll. 22, 1. okoliv o Kr. 
přrdJ)()vMěli, nř. nik duchovný nR.Il'f.itě v loi{ IV. SS l á. Proroci n. xik. 
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byli nž }lO Jn.nn 4, ..2. Ř či prorokdv a ř~ ... Páně tyt& 2, a. j přNl}lO\C~ 
clNi tllťl Ir. 110z<'m kó pnnov. Krist11. ee spr~vcdliv)•mi po z mrn·j·cb vstilní 
V. 88, n. .Jimi nsnntln na vírn v Kr. IV. 23. - Kdo Jlrorok falešný 
IV. sa. 6. 

Proroci clJc : im6nn Konz. nndšcni byli an<lě)lr svčt.otv-'rei I. 23 8., 
Aarlrión je zavrhoval a splUl. jim npirnl 17, 2.; vyvric.ení nnuky M.arki•\
nit , z by OU jin ~b n. 1'0 báz li Pl'O o i od jin ho Kr. . IV. M, o. 
Gnost. · b a Yalent. zTL učili že prorori Dt\mit1rgcm byli nadšcni a po
sl ni, rož vyvrací 36, 1. u., jich duším tlnrhovué símě Arh:lmothy ~c 
hylo ,.· tiprno I. 7, 3. ll. 19, 7. a že i orl jimul mt>li '1\ pa·oro tví I. 3:\ 1. 
nt Mnrkov<'l~ vidčli světot.vOroe, ale nilcoli svrchovaného tce 19, 2. Co 
o nirh Ofitt> 80, ll. 

Proroctvi dnr B. IV. 20, 4.; je<lin}· R. jej m z ucl liti I. 18, 4. · nržli s nnpJní, 
hátlsm'kon jest IV. 26. 1., jinnk JlO n:tplnčni t. Rozličné jsou 1lmhy pro
rocn·í 20, B. P1:or. ttcnn.phůla se no. Kr. náhodou S.J., 1. n. - Za č-asn 
sv. k mnozí měli dar pror. IT. 82, 4. - Pdvod gn tických, vil Proro i. 

Prorokovati jak žetty učil Marek J. 13, a. 
Prosti'ednik mezi B. a. lidmi, bylo ttebn, aby mčl přirozeno C obojí lil. ta, 7. 
l~"()Zr~tclno~ť, ll. ač ncviclit n ·, lli prozi· t. nikoho n mť\že býti tajný II. 6, 1. 

)lO.Zll . J•rozřct. ll. VCICffiOUlb•á j est. a ke VŠ Ul vě Ol 8 O<lní\.ŠÍ ll. 26, 3. 
IV. 36, 6., vzhleclem k člo čku 881 8. - B ha b .z 11rozi· teluosti veskrz 
neužitečného smyslili F.pikítrovci IJI. 2~ 2., avšak blndně 25, 1. pmm. 

P~ jak na prsti.' h počítali staří I. 16, 2. Jlozn. 
rrťwlka, ~. Duch v. a. Sofia arli'Jiótft I. 29, 4. }lOZU., fitd so, 3. n.; 

pr roci n byli ml ni nadchnuti IV. 85, 3. 
Pl'voělověk fitlt I. 30, 1. 6. 12. n. 
Prvoioua Ofi.tii I. 30, 1. 12. 
PřetlpekU, Kr. ston}liv clo 11ředl,., billAAl tnm Sl);\.sn zend-elým IV. 22, 2., ntl· 

pustil jim hííchy, ktcrói uebo<lou jiru \'ÍC l'řičítány 27, 2. 
Překlady t. z. III. 21, 1. u. }lOZJl. 

Pře pod tatu v u1 chl ba a. vina při b "ti nE'jsv., viz Euchari tie. 
t»Nkázaui 11i-irozent\ osprav dhiovnln př tl zAk. IV. 18, 1. pozn., S})O· 

lecn6. jsou Žitlfuu i kře t. IV. 18, 4., lll'OG v kai.<l m ;r.:\koně nčkterí~ 
jiná. })i'ikitz. litl tU \1 tanov na? fl, a., ~:~ Z. jnko pout m potn.bovnl dusi 
k dokounlému plnění t)Hlciz. 131 2. - Přikáz. d \tel1l. jnk na tl~ 
sl<ác1t ua11 ·inu. ll 24, 4.. 1•ozn. - PI·ikii.z. zt\kona pL·vní a největší Kr. 
ohnovil 12, 2. n., piikAz. vMg lijni zákon n ru·í, ale naplňují ta, 1. n.
Pončvn.lž ďábel sve(ll rnovNm, nb · piikáz. D. přestou1 i1, l{r. }lHk.\7.. 
R Y.í tnn onmítnj nnd rúm zvitčzil V. 21, 2. 11. - ktcm piikáz. dn1 
Pavel tUc shovíva.vosti 1&, 2. - Viz Zúkon. 

11Hšti l,,ně ,tvojí l. 10, 1., proroky zv~továno IV. 33 ll. n., při druhfm 
llraveclli i budou vzki ·• cni n v krl\lovstv{ j ho 1•ostn.veni 22 2. - Viz 

Krilov tví. 
l'rh·ozenosf, tllc t•řiroz. j!'iott v'kkui ·uov~ U., njkoli nk tll ,.rry po· 

slnsn. IV. 41, 2.; slltbost přiroz. lid. kó kdo nohu Jn;č.u.á, jakoby ?.tloko
nnlC'ni byln. ne~hopna, nC'ro~mmnt1 'c•lní\. 38, 4. 

Viole.ueu H kncíř :t}lOiltol nť iclM ll. 22, r.., soust va jeho výkWt Šl<oly Va
lf'ndno"y L Úv. 2.; uč ní j o t ••pru 12, 1., ohu ()ličit.ojí, ('O lloml-r 
Joviiiovi 12 2. 



UknzatC'l. o2t 
Ptolemeus La ovic zřídil knihovnu v Alcxan<lrii a ebtěje ji ollohatiti sv. kni

hami ŽídO., dal je přelo~ti do řečt.iuy III. 21, 2. n, poim. 
Púst Pán,. lék od poiř.ívavostj človčka v r{~i • 2l, 2. - Rozepře o Jlň t 

Yt'lilcono v ní Dod. ll. 
t•u ováuí Heleny Šimónovy 2 tčla do těla. I. 23, 2., put, 'luši 25, 4. - Yiz 

t~hování se duše. 
Pý ha llada ďábla poražena pokorou Krist. V. 21, 2. Nemámo pychati pro ne-

pravosti předků a pohrtlati jimi IV'. 5l1, . 
Pythagoras a číselná. j ho soustava J. 1, 1. .(IO.l!n. II. 14., 6. pozu. 
Rátllo mčlo jakousi podobu kříže IV. 34, 4. pozn. 
lta guel Dnrhélió 1 2 , 2. pozn. 
Ua.baba nevěstka IV. 2 , 12. pozn., koho označuji tři vyzv-;clnči oll ni I•ři

jnti? t. o znam •ní ji dané? t. pozn. 
Ra hel, pro niž Jakob všecko učinil, ozno.cujc církev a Jakob Krista lY. 21, 3. 
Ríij narhá7.i prý s mul tř •tím n bem I. 5, 2. Vnlentinf.i nazývali jej p dle 

moci i čt rtým a.tehnnděl m t. po1.n., v tom byl Allrun t., ~ z ráje jsn. 
vypnz n, z milosrtl nstvi potlrob n byl srru1i liT. 28, 6. Tnm prý byli přť'
n šeni i spravetllivci t. Z. V. 5, 1. - C'irkcv clj na tomto S\' 'tě 20, 2. 

lteb k a, co ozna ~uje j ~í poro(l IV. 21, 2. 
UcmfaDl IV. 15, 1. po7.u. 
llodanů,.;ie l. 13, 7. pozn. 
Uo,lokmen Páně Jll. 21, 9. pozn. 22, 3. pozu. 
Rok, p1 ě tná 36ó dní dle Basil. I. 24, a., vyvráceno to u. ení U. 24, 6. Rok 

P. piíjemn)\ co o nčm lsruá.š ll. 22, 2.- ok narozeni Páně III. 2 l, 2. pozn. 
Rozkolniel rooěji k S\'~mu vln ·tu. prospl\chn hledí n ž k je(lnot dr kvl', 

tčlo Krist. roztrbojf a. seč jsou usmrcuji IV. 33, 7., jak je B. potrestá 26, 2. 
Uozkos m tělesným k<lož hovl, ty piirovnňv~l.jf proroci dohytkn a. zvih\tílna 

ncroztuuuým, Ptwel pak nazývá je tčl snými V. 8, 2. Naznačeni j ou 
v ziik. nečilltj·mi zyffaty 8, 3. - P. vnrovati se eli rozkoší světs.kýcll 
1 . 2, 4. 

llozum Os) co dl Ir. II. 13, 1., rozl i -;ně j bo tik ony a postup jeji h ~a, 2., 
ne lze jej otlloučiti o 1 {\uše 29, a. - rovu. NOs n, Dojem. 

U.ybtúk hrn.vný znntěnil sv. Ir. s rybn. Siloa IV. R, 2. t>ozn. 
ilád spásy (olx.ovo~la , co jest I. 6, 1. }JOzn. 14, 6. po1.11., rozličn$·mi řády 

Búh litl kénm }>Okol. piispívnl ITL 12, 13. - Od koho j mn učiti S(' 

jest l, 1. 
Řeěi špatnýr.h varovati se přikazuje Kt·. ll. 82, 1. 
Řim ká církev založena od v. apošt. Petra a Pavla m. 3, 2., výtečné jPji 

t•i~nostenstvi t. po~n., posloupnost jt>jícb bisloaJll\ 3, 3., z ni hráti tUuino 
apošt. podání t. 

iUrus á H~e hmle r ztlělena a antilrristnm 1.rošeno, tlHvc nc>.žli nn tanr kou~ 
světa a králoYstl'i Krist. na 2emi olmovcnč V. 26, 1. n. 

· abaotb, co znamem'i. dl Ir. T. ao, ó. pozn. ll. 3&, 3. pozn. 
Sadu~ ové lY. 12, l. ozn. 
Samael, hati fitd I. 80, 9. pozn. 
S:una.l'itán, l' tl ob. o n m se vyklád • ID. 17, 8. 
Snnnwl J)a.stýi· bezúhonný IV. 26, 4. 

_...._ __ -- _..... ____ _ _ .t. ~- _ , __ ... t'l "; r nt '" - - - - n1 .... • - ___ _ , _ ..t ~·t __ • _ __ _ ., • 
nu'u, n• z uu1ut:u u. Ltl l!mvu r ". ~A, x.. }JU?.U. 11n: lL ucuuv~u pry tie preu 

přichOtlf'm Yrh!t. ~Jor O.:iti B hn t., ju.k R proč jť'j Kr. Jlákonem pora%il, 
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nic od něho nemint"e oeekávati, nýbri pravého 13. se držeti a pro dary 
B. nepyšněti 22, 2., kdo satana se pHdrl'-\]e, mrti blízko j est t. - J eho 
nástroji j81)U Gnost. 26, ~. - Kdo jest dle Saturnina I. 24, 2., byl prý 
p\\vodce některých proroctví L - Yiz flAbel. 

atumlD, kdo byl a. učení jeho I. 24, l. n., pTVní učil, fe dvojí j~st plémě 
lidské, jedno dobré a jedno zlé 24, 2. 

Sedmdes,tei m. 21, 1. n. pozn. 
St-tlmice, viz H bdomas. 
Sekundus, jeho učení I. 11, 2. 
8eth I. 80, 9. pozn. 
' thian ', učení · ttii h I. 30, 9. n. s pozn. 

Setblté, IV. 16, 2. pozn. 
SP.tník v evang. obr&?.em Dénií&rga I. 7, 4:. 
Si6a, aión Valent., ehot Bytha, zplodila Nn a a Al'thrji L 1, 1., zabránila 

- T d ovi, když ostatním aiónt\m ''ylo~iti hodlal ,·clikost Otc 2, 1., n mfab 
bytovati s Logem v tété! Pl~rómě ll. 12, 5. - Sígn Kolorbasovaco z.jť,·ila 

Markovi I. 14., 1. n. 
SUoa.. llDl}'tí slepc v prarncau 8~1. obrazem křtu V. 15, 3. pozn. - Yilll 

Rybník. 
Shuě duchovně dle Valent. tajně v Dém. a jím v duše lidské vlofcno, ahy 

se zdokonalilo L 5, 6., to nax)rvajf Církvi t. Mnol10násol•ný to nosmy 1 
II. 19, 4. Dém. nemohl o nllm nevčučti 19, 2. Símě to tluše nečini vzácntlj'í 
19, 4. n., aniž vštip no j est (}UŠÍm kní~ králi\\· a knó~í 19, 7. Č(!ní to 
vzali od Anaxagom 14, 2. - \ hl Anax ngorn 

Simeón, jenž Krista vzal na Jokty své, ro zvěstoval o nllm liJ. lG, 4., nn
}tlnil ratlost Abrahámovu IV. 7, 1. - Dle VaJent. byl obrozcm O -
milírga l. 8, 4. 

Sixtus1 viz Xystus. 
Skonánl. v··ta kdy nastane clJe I r. V. 28, 8. pozn., 1uly dle YalenUnrh 

I. 6, 1. 14, 1. 
Skutkové, kteří json tělesní a. kteří dncJ&o.,"llf JIOdlc sv. Plwla V. 11, 1. Po

volán{ beze skutk6 spravEdlnosti nedostačuje IV. 36, 6. Dle skutkrtj di.n 
spravedlhi jsou synové B. 41, 2. Netoliko zlých slrutk\\v, al i zl)•ch U
d stí • ba se zdržovati U. 32, 1. n. IV. 13, 1. - Dle ěimóna Konz. 
n~json skutk. dobří sami ite sebe, nýbri případn L 2'8, 3., ke spáse nc
piispivají t., dle Basilidi nli, Kyniknv a V nlentíncd mm vn 1\ se ne liš( 
J. 24, 5. II. 14, 5., toliko lid jim mravnou povahu přiklidají I. 6, 2. n., 
ť.OŽ zvláště uč{ Karpokrates 2ft, 4.. Vyvrácení té nauky rouhavé II, 32. 1. n. 
Lidé duchovnf tkutky mrzkými prý s neposkvrňují I. 6, 2. pozn. 6, 8. pozn., 
má prý ělověk zkusiti vše ko D. 32, I . n. Zlé jak lze pá.chati dle Knlnitt'a 
I. 81, 2. Dobrých skutk jen kntolíknm thba., nikoli pak Valt-ntínct\m 
6, 2. 4. II. 29, 1. 

Slabost pHroz no ti lidské ldo Bo1m Jliičftá, nerozumně jeclnA IV. 88, 4., 
nikterak neni d vodcm sb.bos&i B. 88, I ., c~l tomu B., by ělov. ji za
kusil V. S, 1. ; pro slab. lidskou talo se d konalé Sl. nemluvnl>wm IV. 
88, 1. n. 

SIAva, v·tiím tupnčrn Jávy odm ná vět!r stupc.ň lAsky k Kr. IV. 18, 8., 
rychl pomijed nept"&sob( libosť II. 7, 1. 

~lltovnlte n. 24, a 
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Slovo (Logos) a Otec jeden a týi jest B. IV. 28, 2. a právem se n&Zý\·aji 
j ediný B. a Pú.n ID. 8, a., jedno Sl., jeden Otec, jeden Duch ... a jedno 
spasení IV. 6, 7. Sl., B. a Duch sv. souvěční jsou 1 B. Otcem lL 2!>, S. 
80, 9. IV. li, 1. 20, 1. a tétéž podstaty ll~ 2, 5. n. 17, 8. 80, 9. IU. 6, 2. 
8, 8. 16, 2. n. V. 1, 1. 12, 2. Zplozeni Slova B. nevypravnáje a jedinému 
H. znAmě ll. 28, 6.; bez riJzumu jsou, kdož je c11~í vyložlti t. St j si 
v Otci m 8, 3.1 .z věcí stvotených nic se mu nerovná. 8, 2. 

Jediný Otec poznává l. své IV. 6, 8. a Otce nelze poznati, leč tJevi-Ji 
jf'j Sl. t. 20, 4. n. V. 1, 1., a t~ Sl. Yjevovalo OtctJ od pOCátku andělům 
a v· m, od nichž Otec poznán býti chce ll. 80, 9. IV. 5, 4. 6, 7. 20, ll. n. 
Ot zjevil Sl. učiniv j viditelně 6, 6. Sl. zjevuje tvo tvem Boha tvmc-e t. 
a ved nás ku poz:nání Boha nesmírného 20, 1.1 skrze Sl své zvěstován 

hyl Otec; Otee pak a Sl skrze zákon a proroky 6, 6. SL B. zjevovalo 
proroki'lm věci budoucí viděními, řečmi a skutky 20, 12. OtGi svému slouží 
ve všem 7, 4., jest rukou B. lll 2J, 10. IV. 20, 1. V. 16, 1. 

Slovem a Duchem sv. B., Otec P. našeho, všecko stvořil U. 00, 9.. 
řl<H a zpravuje L 22l 1. U. SO, 9. IV. 20, 1. n. 81, 2., k Slo\'11 řekl Otec : 
"Učiňme ělověka14 V. 15, 4. 81. vždy hylo se sb·orem svj-m IV. 6, 2. a 
přispívalo pokol. lidskťimu 28, 2., ocl počátku vstoupalo a sestoupnlo pro 
pas. lid ké 12, 4. Abrah. posluien byl rozkazu Slova B. 5, 4. a. stal 8(' 

přítelem B. 13, 4., v nčm naučil se člov. núsletlovati Sl. B. ó, 4.; Oll po· 
iátku hlásalo příšti Krist. ke spaseni lidí 20, 4. Vtěleni se Slova zvěstovali 
proroci 83, ll. 

Za posledních dob přišlo volat "'·lov., jako B. volal Adama, hl cla.jo 
ho V. Jó, 4., ukázalo se starii se člověkem 16, 2., stalo se viditelné vtll
I ním liL 9, 1. a :rje,ilo takto všem Otre i Syna IV. 6, 6.; n · počalo b$·ti, 
ktlyž se stalo člov. utrpení schopným Ul. 1~ 1.; totéi Sl. Brth jest a člov. 
n jsouc -:lov. naplněno bylo Dtu·.hem sv. a poma.záno, aby hlásalo evang. 
9, 8., zachovalo podobnosf zplození s Adamem 21, 10. pozn. SJ. v~čné 
v čase stalo e člo . utrpení schopným 18, I. Sl. Boha Otce stalo se 
synem člov. 18, 6., opravdově 1 9, 2. u. lll. 16,. 2. n. 22, 1. n., co! 
i stvr~nje nejsv. svátost oltářní IV. 18, 4., V. 1, 8. .Jakožto člov. jest 
z kořene Jef!Se a syn Abrah. ID. 9, 3. ; toto ., kt ré vidy bylo s pokoL 
lidským a tělem se stalo, jest J. Kr. P. n., kt rS· trpel, z mrtvých vstal 
a přijde vzknsit všeliké tilo 16, 6. P·omad.no byvši od 0«-e, učiněno jest 
J ežíšem Pomazaným Q, a Slovem B. osvědčil se Kr. i tím, J.e nčeníky své 
nuval přátcly B. IV. 18, 4. 1., Jednorozený, Život, Světlo, pas., Kr., 
Syn B. pro n . e sp s. ~1.ěl ný' jeden a tý~ j I. 9, a. J. B. nebylo by I 

se vtělilo, nemělo-li paseno býti i ~lo naše V. 14, 1. n., proě se italo 
Ulem III. 19, 1. 20, 2. IV. 20, .f. n. V. Úv. 1, 1. Slovem dal člověJm R. 
Otec spasení, sm.ilovav se nad ním 21, S. ; vt.ěJenim stalo se takovým, jaké 
by člov. slnbý moltl pochopiU IV. 88, L n. Přijalo pHr-oz. lidskou, by 
člov. stal se synem D. IU. 19, 1. n. ; stalo se ·lov., aby člověka upsalo 
Bohu 10, 2. I vtěleno mé. od Otce mo nacle všemi věcmi V. 1~ 8. nad 
zemí i pod zemí IV, 20, 2.; přišlo kn p'du i u povstáni mnoh)·ch, a 
}lroto hude souditi vše<>.hny V. 27, 1. Kdy! tiše odpočívalo, byl Kr. po
kor -en a nkřifován, kdyi len pomoc-i ptispělo, vst a vitJ...zil III. 19, 8. 

Bylo toho tř ·ba, ahy se stalo těl m ll I. 18, 7., k našemu Bllaeenf a zdo
k onalflni V. 1, 1., j abychom dosAhli nesmrk'lnosti III. 19, 1. Sl. B. 

• 
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ř.Jovčkf'm překouavši dá.bla človNrn zlh;stnNto, člo\·ěku j j }){)drobilo 
Y. 2 , 4'1 jim spojení B. obnoveno ll. 1 , 7., obraz B. ,, nás objrvcn 
a podob. obnoveno V. l G, 2., člov. učiněn podoben Otci ncvitlit. t. ,' Jov() 
vtl•lcné ob.živilo ··lověka a ~dokonnHio jej 1, S., kn·í svou mís Yykout)ilo, 
dadouc život za žh·ot a tělo zn tl'lo 1, 1. 

Odstranlvši pouta slu!ebnosti, nnn~ilo •tověka bez pout Dolul náslr
•lo,·ati IV. 18, 2., ro:áiíii1o svobodu a tttn~ilo poddanost k D. t. nPvy· 
koupilo n6.s ná.!iilně, n)·brž přes\·čůč.vč V. 1, 1. Totéž Sl. vpolilo i Jlra-

lce i n~ onyno 11avštěH ·íe krz proroky, nás pnk sbrom~ďujíc skr7. . 
J:vé pHští IV. 36, ., stalo lle dárcem tc•n,·y milosti ku prost,r.chu lidstn~ 
20, 7., knJ.tMhn t:.n.sn přiR(ltalo lid~<tvn, knzdi•mu t•nkolf'ui 11ál ~it.ý a vl1mlný 
zák. předpisujic 14, 2.; totéž SL R, P. n. J. Kr., ktE'r)' mluvil s Abrnh. 
i Mojžišem, •• ftvodce jest obojfilO zilk. n, 1.; }lOslou hati lO\'A ol•o'i zúkon 
piik.v.nj . 13, 4. ; slovy zákona clo vědťil Pán, že zákon l1l:\sal J. . 21, 8. 
Proč l)řikázalo Israelitfu:n běti? IV. 18, 6. llh\ aJic v 7.tÍ on~, 9.e jcdi
nhuu R klaněti se m!tm , týmiž slovy pornzilo satana, když je pokonšl'l 
v. 22, 1. 

Ž nPpiit 1 mů.rn milova~ učilo lovem i pi·íkl. III. 18, ú. Fal'i eol'{í 
je ur pnjali, protože Dohern a ~ákonPm 1•ohnla.li IV. 2, 6. Zi<lé, pohrda
jíce Slovem B., Bohem mom ~. vycbloub~li 6, 1., ba od snm ho Otec 
o«lpntlli 7, 4. 

1\ntek lovn. s cirkví Jli-edpoůobnčn sňatkem l\lojžiš. s žl:!nou cthi
opskou 20, 12. Sl., skrze něž je t deťko, je t i hlavou církve Y. lH, 2. 
Kdyby Sl. B. n byto,•alo Y nás, n mol1li by l1om vládnouti krU U. 9, 4. 
Tčlo, jel. ovládá Duch sv., • lovu B. . e t>řipoooba\ujA 9, 8. ; pftsob uim 
, lova vstanou naše těla z mt·tvS· ·h, b~"·še ncjsv. ~litosti živena 2, 8. ~1. 
R kdo nevěH a pobrdé. j .ho })ftšťm, pi-isnťji linete potr st...o\u IV. 1 , 2. 
86, 2. n. I. pokárá. p týřc bezbožné pyšné 26, 8. - bět tčla o. .kt'Vi 

lova vtěleného jeťlin{l církev Dolm vzdává 18, 4. , 
Dl Marki6na a jinýrh včt nebyl stvořen Slovem 111. 11, 2., ani9. piišJu 

na teuto svčt 11, 8. .r estalo ~ ttlem a Ju~trllčlo jako?. nui Kr. ani • 1•asit. t. , -
hotltu~ o nčm smýšleli Yalf•nt. Jl. 13, 8.. 18, 4. n. n lišili jt> otl l'nsit. n Jedno
roz ncc IV. Úv. a., tll nitb u ·taJ o s tNťtn I. 9, 2. u. o souditi o ,. · .• 
plodf:"cb Loga a Z6c? 13, . alcnt. n clobl-e porovnávt!Jí Sl. ll. se s)o cm 
lhl~:~kýtn t., 1. a 'l'icbotn (Lógo a Zóc) nemohon bytovati v tětk~ Plťt. 

12, 5.; ž by b)•lo podrob no n vědom sti, bolý nesmysl 17, ; počalo-li 
«ll nčkt. Valent. utrt•ení od '1., }lOtlrobcn jest mu i c 17, 7. 

Slovo B. jakmile přijme knlirb a. cbl~b, promění se v pravé tělo a pravon 
krev Krist. v. 2, a., slovo B. li.}}OŠroly h){~6.no jakožto zák. nový IV. 84, 4., 
potlobno j st sekeře V. 17 4. ; kll o rozjím.'\jí slovo B., ho«lně se pH po· 
dobňují přdv)·ka.vcOm a dvoupazueht.nikftru 3. - lov mnrn)·cb třeba 
se Y r vati lY. 28, 2. 

l'iimrl nA.slroPk nrposlušnosti k n., proto jí b •li první rodiče llOilroheoi V. 
28, 1. n., nh tl o • hli Ulil lel h'Í ni. 28, 6. ZnPcaú smrti S}lilstl Adn
movn. 28, 7., n b la by ' prnvd .. pobl na, kdyl1 Atlrun nť'l1yl cxl n( 

o vohoz<'n t.., Kristem 11ř konáun 22, 4. 23 7. I smrt vydula Kristu svll
d('rtví, ~r jr.st D. a člov. I . G, 7. Ktly hntlr konečné portlž<'nn V. 13, 3. 
- ln lf'nki nn-ti }l~lmlnjí, ktt•rnk? !), l. n. Proc •lopu11til n., ah 'f'hnut 
po tnnrti etll'li? 2, 8. - Pt\vnů j ji «llP Oflhl I. no, fi. !l. 
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Sňatky ttvnitř Plťrómy dlfl Vnlcntíncflv J, 8, 4. 
Sobotu slaviti tařiluiznl n., 1,roč? IV. 16, 1., eo ozuu ;ovn.la t., 2Akou ueza.po

vě<lěl konllti v sob tu skutky dobré, ale lnžehn; S, 2., kněži slouti e 
a práci kon~íce v obottt pluili zák. 8, 8. a tak i Kr., uzclrav~c v · botu 
H, 2. ani~ učeni i jeho t.rhnjke klasy porušili sobotu 8, 3. 

Sodmnité {U\ • j u dl brkióna (. 27, 3. - o o ni cll Kninit · 31, 1. p zri. 
'ofia, aión alent., plotl lověka a Církve, ·hot Theléta I. 1, 2., zabrala se 

všetečné clo zkoumání Otce a co H tom ntrvěla 2, 2. Horos jí přispěl 
ku pomoci t., i obrátilt& e k tci, Euthym od ní odňata a z Pl r. vy
louč n~ je t t~, porodila l1ytosf nestv 1roou 2, a. Jak naznačeno j ~i 
utrp ul v vismě s, 8. 8, 4. II. 20. N uaožuo, aLy .. ullu. UtJ8tUa v ueretlom. 
~ utr1a ni IJ. l , 1. n. Oznnkem jejím nebylo a.ni odpadnutí Jidášovo 
20, 2. uni utrpení 1'. 20, 8. ani neduh ženy krvotoké 23, L - Odloučena 

jsouc d Thel ' ta ni uemohla počíti a vyploditi 12, a., aniž Eutlaymése 
mohln Lj·ti od ni O(Uou · na. 18, 2. Dl některých s Ia. Sf> hadem I. 80, 15. 
- Viz A haanotha, Euthyml\se, Moudrolif., Poklesek. 

Sót~r, bif;k. říms k}· 11 I. 3, a. 
Soud llosh:l<lní, je· I,i· d ním bmlou tlle Ir. sprnv<'lllivi l)aiJOvati ua zemi, 

na ktf:'ré trpěli V. 32, 1. n. Deu a hotlinu j ho kterak neznal Kr. 
ll. 28, G. u., pi·ijcle k uěmu a tl rOČ U. lG, 6.; spraveLUivě tam ouzC'n bude 
élm-·ěk IV. 4, 3. 

Soustava gnost. juk nesm . hul. U. 16. 
Spása, aby mhu ji opati·iJ, u ttiil Kr. vě i z poklť'sku a nevědom. vyplozcuj l'la 

au 'b tl ml ~ 1 v učiu u)·d1, u)·brž od Otce BJlf'b jím samým voh•ný h 
Y. 18, 1. ltoY.Ii'n~":.ro ?.}lÚ obem B. litlem 11 • u Oi'atřoval IV. 14, 2. Př~tl 
zá.k. hylo k S}Ul.S. třP.ba zadtovú a ti desatero a to st ~ilo ló, 1. Ke 
jJŘ a. dok 11 ti "' lovčkn Lylo tř ba, y vtčlilo 'L V. 1, 1. Pň-

ů·. stniti se svatsy je t ná ledovati Kr. IV. 14, 1., spása naše od B. jest 
n. ne od mis liL 20, 8., bez Hucha sv. není spns. V. 9, a., věřícím se ho 
1lo tane skrze Ducba v., JUWtiHclm však pH. ui'ho omlu IV. 83, 15. Jcu 
ti lmdou ·I•O.S., ktlož vči-í v lJ. n miluji ho 2H, 3. - UJe .Markióna J •žíš m 
uin. di· na všem b zbožným, otlq>i·ena SjlrRV dlivj·m L 27, a. dl Y,nlenL 
Jl .1ú ovocem d hrý ·h kntkl\, n)'bzi gnúse 6, 1. 

·pMit 1 naš hyl již Dn\•idovi za lib n a zfu;líllcní to e naplnilo TII. lOt 4. 
Hyl o U La, aby měl v· pro1·ok)' , kteří by prišti jeho hlá.~li lV. Ba, 2., 
což i činili mají e ocl něho tl ar pr ·ký 2 , 4. N ť'l'lÍ lllai 1aouhý B. 1m i 
JlOUh. čJov. IJJ. 20, 2. n. 'J'Il ll. Jlfllvem . e naz.ý\IA 'pa ., SJU\$8. a p • 
scni 10, a., Jli'OČ bylo třeba, nl.y stnl O:Jov. 18 6. u. 22, 1. n. Náslc
uovnti '1m 'tel jest 1•řiit. tni ti se spásy 1 V. 141 1. 

l'ftvotl ' pas. cllo Gnoat. vt\ber. lil. ll, 1., od koho V)lllo.zeu 16, 8. 
koho uazývnjí 'pa~. vyšším 10, 4. 'pasitrlC' j<'ji<:h lze piil'ovnati P nclól'~ 
Httsioclov ~ II, 14, 5. 80, 8. n. IV. 2, 2. 'pas. a J eíiš ul ttidt ueni tentýž 
lll ll, a., nn toho ])O khn SCSto\lj)i) llW . PI.Sr. 10 4., nb ltló. u] Otc 
lll'7.námt~ho ll, 3. Hpn • n vtělil se, aniž u·Ji I, nýbrž . ~stoU})il jnko llo
lubicc ua Jež. n pozdťji O},ět do Plťr. . navrátil t. - .. 1•a Satur
niní\v 1. 24, 2., k čemu pNš · t., a lentíncft 2, 6. IV. Úv. 8., slujo 
V~im a l>ubr libczn '•m l 2, 6. 3, 4. 1~, 4., Kristem nt lG, 1., j st nádobou 
vyěš(lto Kr. a celé PJ~róm • t., l'Oztlilnj· tl J. Kri a. Jova t. IV. Úv. a., 

Oll Jl i I 111\ J('Ž., pro-; J cly a j llk? u je tl('lr}lě1, aniž mohl tr),ěli L 7, 2. 
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III. 16, 1. IV. Úv. 8., poslán byl od Kr. k Ach&mo~ I. 4, 5., jemu Otu 
a aiónové. vieclco podrobují t. Tvorčí pň obno t. j ho l 8, 6., dal Acba
mo~ tvar dle vědění a uzdravil ji od strasti 4, 6., kteréito proměnil ve 
hmotu podst ty dvoji, dobré a ~lé t. v· o činí skrze Achamothu 
5, 8. n. 80, ~., mnohS'ID věcem učil Démi1trga 7, 4. Pii počítAní aiónll 
mA se počítAti sebou II. 12, 7., ŠpAtnj•m jest umělcem, jestliže k obrazu 
Nllsa Démiúrga vytvoiil 7, 2. Z u· ni Valent. jde, 2e i Spas. byl n vě
domosti podrob~n 5, 2. a že andělé provoděí jeho jsou nedokonalí a beze 
&.varu 19, 1. - pas. d š proč přišel, z čeho se skládá. dle Valent. 6, 1., 
hmotnéllo nic new.Bl na se t. - Jl\ké měl jmeno dle Marka 16, 1., se
stoupil na Je!. jako holubice při kttu 16, 8. Kd Spas. dle Kolorh ovcd 
12, 4., pro· jej nazývali synem ělov. 15, 4. Kdo dle Barbéliótd 29, 2. -
Viz i Jezíš, Kristus a lovo. 

Spravedlivý, B., který řídí tento svět, musí býti i pravedlivý i dobrý 
III. 25, 2., jen sprnv. jsou syoo é B. dle skutkfl IV. 41, 2.. n., mají všick.ui 
řád kr1ěžský , 8. pozn., v st. Z. méně byli dokonali ll, 8. Pronásletl. 
t! ravedlivý h j~ Ab 1 m bylo naznač., proroky pak hlás. a na Kr. tlokon. 
24, 4., proč je B. ponechává moci a nešle ·b tnosti bezbožných 18, 8., tře ha 
jim prom\sledovlhrí V. 28, ~., nevěnČí jim slouží k spflse 29, 1. ; nebyl by 
Kr. na se vzal tělo a krev, kdyhy s nepohlcdávala krev spravedlivých 
14, L Kterak vstanou z mrtv)•cb? U. 33, 5.; zvláštní učeni sv. Ir. o po· 
.zemsk. panování spravedliv)• b V. 82, nn. - Dle 1\farkióna nedošli spas. 
I. 27, 8. 

Spravedlnost, B .• bez spravcdln. ueni B. ni. 26, s. ; spravetlln. I dobrota 
a moudL·ost D. jak vespol k se pOllmiňují t. ; všecko od B. k tomu zřízeno, 
aby tlokonána byla sprav dlo. o. Yjeveu. dobrotA lY. 87, 7.; spravetlln. B. 
tre tá hlichy praotcnv i naše, naAe věak přísněji 27, 4. - Proč přiluUAna 
obřízka, ana ncpftsobf spravedln.? 16, 1. co ro:zuměti spravedlností zákona 
16, 3. - Povol&ní beze skutkť\ spr&v dln. nes čí 86, 6., Bolm milejší 
nad oběti 17, 8. n. Kr. Mdaje větší epra\'t!dln. na u cenících s'Vých, ne· 
jednal proti zákonu, u)·bri jej doplnil 13, 1. n. - NěkteH ji pokládají 
za B. nednstojnou m. 25, 2. 

Srdee měkké a ohebné hledii kddý prop~čiti Bohu, aby postoupil k doko
nalosti, IV. 89, 2., o snld zatvrzelém t.; schopné-li Duch& sv. srdce těl sné, 
proč by nebylo hopn~ života věěn. po vzki"ÍB. . 13, ~. 

tanros, pHjmf Hora L 2, 4. 8, 1. - VlZ Křiž. 
St~ho~áni se doií protiví se rozumu i víře II. 83, 1. n., zdali Plato p6vodce 

učeni toho 331 2. po?.n. Karpokratiané je přijali L 251 4. - Viz Helena. 
Steatlehorus básnfk I. 23, 1. pozn. 
SUn a prázdnotu vzali Valent. od ~mokrita a Epikůra 11. 14, 3., Bim odpor 

působi v soustavě 4, a., tvorstvo neui tín m Pl. rómy 8, 1. p zn. 
Stolko é, kdo byli n. 14, 4. pozn., uceni jťji t. 
Strom ilvota Ul 281 6. poz:n. 
Stted země L 10, 2. pozn. 
Stůl pokladnf ll. 24, 8. 
Stvoteni, ve stvoř. v í j vi se dobrota, moc a moudr. B. IV. ~ 8., zyl. Ye 

stvoř. člověka t. V. 8, 2. n. Viz B6h, ověk, ~ t. 
S"atoetaD n 24, a. pozn. 
S-vědomi ~iaté posvěcuje ob ti, b z oěbo nic neprospivuji IV. 18, 8. 



Ukazat I. 527 

vět, počinek světa -. dobrotfl H. dle Platóna lil 26, 6., tvllrce tYěta dobrý 
jest dle téhož t., v té věci byl Plato zbof.něj'í neili Gnost. t. Rozliční 

bludoYé kacířň co tlo hůn;e a pOvodu světa V. 9, 2.., že od andělů byl 
učiněn, první učil Ši món Kouz. I. 24, 2. ll. 9, 2. , podolmě Basil. I . 2.(, 8., 
Karpokratcs 25, 1., Kérinth 26, 1., Menander 28, 6. Jak povstal dle Dar
béliót(l 29, 4., dle M rkióua a někt. Gno t. nebyl &tvořen skrze Sl. DI. 11, 2., 
skrze koho tedy? t. Ja dlouho jej zpravoval Dém. dle Vnlent. L 7, 4. 
Dle Markov .6 způsoben byl k obruu věcí n viditelných 17, 1. Dle nčkl 
podstata j eho sama z eb povstala, ož se vyvrací V. 19, 2., nepovstnl 
z poklesku a ne\•ědomosti ll. 3, n., stvořil jej B. a Otec Pána naš. Dl. 9, 1. u. 
IV. 2, 1. o. 20 1. 11. 

Že jeclioý B. svět stvoHl, v tom staří všickui se shoduji ll. 9, 1., eyft-
80beu jest od toho, který jej mysli pojal 3, 2., B. jej stvořil vl'llí a moci 
vou, jicltž uJil místo látky 5, 3. u. ; bez vědomí a vůl D. Otce nemobl 

udn ' ll b)•ti 2, 1. u. i byl-li však stvořen s jelto vůlí a větlumim on jediný 
tvůrce je t t., v tom, co obsahuje Otec, jiný j4Ů ut o řiti oemohl 4, 2. 
· oh~n jest z vOl Otcovy skrze . J. a nikoli ~ rze pokl sek a o vědomo ť 

V. 18, 1. n., aniž od anclě](av aneb jiných mocnosti O<l D. odloučených 
22, 1. V. 18, 1., B. jen~ tento sri.t řídí, dobl)• i spra\ dli ý jest ID. 20. 2. ta. 

Co bud př dchá.zeti skomini světa V. 26, l. n., kdy skoná 28, 3. ,,ozn., 
nezohyn ouplně 36, 1. - Viz AndP.lé. 

Sv tlo n.alo l,n~od l'! Achamothina smicbu dle Valent. L 4, 2., s~ětlo Bar
béliótO. 29, 1. n., čtvero sv •tel jttiich 29, 2. n., étl Ofit(a 80, 1. n. 

Svicen sedmlramennt ll. 24, 3. ozn., církev j mu se přirovuává V. 20, 1. 
Svoboda evang. udělena na zkoušlm víry IV. 16, 5. - Svob. \ '1U viz Bi'lh, 

lov~ a ' ' Ole. 
Syn Boží zplozen z Otce III. 11, 8., vf.dy a Oll věčnosti byl s Otcem 1\'. 

20, t. n., nikoli mimo Otc , nS•brž v 11\ně t.cově III. ll, f)., jeden s O em 
Bf•h 9, 2. a nikoli Otce menší ll 28, 6. p zn. N mírný Ot c kterak 
srn řen v ynu IV. 3, 2., obraz Syna Dnch ev. 7, 4. pozn. Otec ' 'e riern 
ouěastenstvi dává Synu ID. 28, 8., yu kt ·rak ve .. -icťh věcech slouží Otci 
IV. '7, 8. pozn. V. 6, 1. yn a Duch sv., SL ·a Moudr., ruce ll. IV. v. 4. 
20, 1. V. 1, 8. Jm no Syna kterak jmenem Otce IV. 17, 6.; kterak co na 
Synu neviditelno, O~ a <:O ua Otci viditclno, yn. IV. 6, 6. Po lán od 
Ot.ce 6, 3., od počátku zj vovnl Otce andvlum a všem, jimi Otec poznati 
se dal ll 80, 9. IV. G, a. n. 20, 4. n., ač neviditelnost jeho neporušil 20, 7. Po
zo~í Otce yn 6, 8. u., spatřujen1e O~ když nás skrze yol.j za syny 
pi'ijfmá 20, ll. yn z\'ěstov tce a tec vydával svěd tví ynn llL 6, 2. 
U t 6. IV. 6, a Ncučil Kr., ~by yn a Otec nikterak nemobli poznáni 
b)ti, jinak marný byl přiťhod jeho 6, 4. V ynu všickni patřili Otce, ale 
neuvěřili všicluů 8, ó. Žid chtějíce b z Syna poznati Otce, odpadli i od 
tohoto 7, 4. ; poznati Syna B. j st poznati IIJlÁSU UL 10, a. 12, li. Duch sv. 
jt>j nazyvá Boh m a Pánť'm 6, 1. n., r ztro • o j t v pismě, mluvě 
a Abrnh. a Noemem, hJedaje Adama., tr ta.ie Sotlomity atd. IV. 10, 1., 
byl jeden z 3 mtúň, kteřiž navštívili Abrab. 7, 1. p~n. 

ž yn B. se stane synem člov., př }lOYidall proroci IV. 88, 10. n., 
pHiiti jeho M dž. a proroci 2, 4., phdpondBJíce spolu, jaké bude 28, 1. 
Ote ZJll'lsobil tělení Syna sdbo a uka\z nové zplozeoJ V. 1, a Syn 
n byl tu.>Slt\n zpdlobem prorokO, ale 11e s\'t'dlodn u pr vomocí IV. 86, 1., 
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ke spAse lidstva od toho tce, kter~ho zák. i proro i hlásaU V. 17, 2., 
sloje pochopitelným a viditelným TU. 11, 5., jeho lliištím všecko ob
noveno 10, 2. 

DOkaz božství jeho a. vtělení lll. 10, 1. n. ; nepo(:al býti, clyž vt "lil 
18, L ; syn Nťjvyššího a syn Davidn tentýž 16 S., stal s opravdovč 
~Jověk m IV. 88, 4., Jlravý B. ft pl'ftvý "·lov. III. 17, 4. 1 , 8. 201 2. SJ. 
Ot o o syn m člov. 19, 3. 8~'11 D. proč stal viilitelnjm a utrpení 
schopn)~ IV. 7,_2., stal s synem člov., aby i clov. se stal synem B. 
I U. 19, 1., m "1 potříti hla\'tt ha.dovtt V. 21, 1., pro ~ bylo třeba, aby jakožto 
učitel náš a vykupitel se stal člověk rn 1, 1., vyknpoval nikoU nAsiJnň, 
I~ přesvědčivě t ., vtčlcnírn O}»ltru li <>m jrulro spby lll. 1 • 1. právem 

sll\ie i jest spl18ou, spasitelem, spasením 10, a. bra.zu ynova dostAvt\ s 
člověku Du hem sv. 17, 8., k ynu po tupují . prav dliv ·i skrze Ducha sl·., 
k Otci sknc Syn V. 86, 2. - Rozlični llludové gnost. o do vtěl s yna 
B. a jeho člověčenství In. 11, 3. n., j o zdé.nlivě prý tie s tal člov. V. 1, 2. 
- Viz Slovo. 

Synové B. jsou všichni dle Jlřirozenosti, nikoli dl víry ft poslušnosti IV. 41, 2. ; 
koho rozuměti S) ny B. r I. Mojž. 6. I . 16, 2. pozn.; synové sv· tla a 
synové tmy, jak rozličná ji •h v·-:;no t V. 28, 1, n.; 1•roč větší bývá ilO

slušnost synu než slnžebnikí't 1 • 13, 2. ; slušno, aby synové více se báli 
než služebníci 16, 5. 

Sflle l , aión Yalent., lllot1 lověka a. h·kv , hot Aeint'1sa I. 1, 2. 
b)'llk:ra8e a.ión Va.lent., plod Loga a Zóe, hot Akinéta I. 1, 2. li. 14, H. 
ěalomoun, chrllm ocl ného vysta\'ěný oznakem l'rav~ho hrArnu IV. 27, 1., 

zvě t0\'111 král. Krist. a. přícho() j ho t., kolik Bť}lstt.l potlol>. tl pi ni t. }IO?.n., 

o moudrosti jeho t., pokud dobře činil, milý byl Dobu t., později pokáral 
jťj B. t., hi-ichov6 jeho mají nám býti ua v· trabn 27, 2. 

~stj tlen stvoř o člověk, trt•til Kristus 1 14, 6. 
Šiloh IV. 10. 2. JJOzn. 

S.imón Kouz:, kdo byl a odkud I. 23, 1. JlOzn., prlvodc všeho ka fr tvu. t. 
n. v. 1. lU. I v., přibral si jistou Helenu 23 2. n., co o ní tlachal t., 
oddal se magii 2&, 1., jak rouba) 28, l. n., od císaře Klanclia 1Jyl11 11r)· 
nm socha po tavena. na počesť t. pozn., první sé.n1 scb vydával ?.a U. n 
uěi~ ž včt ocl jeho anclělltv učin n jest ll. 9, 2. 

Šimón K)'l'énský trpěl n kříži ne Jezr dl .Hs..<úlitla L 24, 4. 
Stl'l•án jahen, nčení Jelto lll. 12, 10. 
Tajemstvl B. kterak sluší zkoumati lL ~ 1. n., kacíři t•řívdčivě je ZJtylujícr 

bftlně bloudm o. zal1ymtli t. 
Tant-alull II. 21, 2. poz11. 
Tatt•u, o osobě 1\ učení j !Jo I. 281 1. pozn., Adamovi U}tÍrnl spa.t~. lll. 23, 8. 

TE'jtao, jm nem tím v kláůá se -.i lo 600 ,. Zj v. V. 30, S. n. 

TěleSný kdo a. kdo du bovný V. 8 , 1. n. T 'lesní skutkové usmr~uji ll, 1. u., 
OS}Ir&vcdlněnim odhlu\me se ji ·h, nl uezba.vujem se tt11n. 1, 2. 

T~lť'~;for, lJi Hm1:1ký TU. 8, 3. J>od. ll. 
T~lo k obrazu B. byl stvořťuo V. U, ., o.ui tělo samo, nu i clu· amn, a ni 

cloch sá111 neěini člověkA, n)·l•rž tti t.y částky v spol k 6, 1. n. t•ozn. 
V t J sl.a m j vf se moc: n slé.vn ll. . 8, 1, • llnclt sv. přcmúlui n • 
(}o tťčuost těJa 9, 2., bez něho tém ř mrtv jest, n mu U(\čluj z iiv ta 
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svého a čiDi je podobné Slovu B. 91 1. n. Duchem B. stá.vá se člov. 
duchovnírm, aó těla se nezba.Vllje 8, 1. n., a tlokonnlým 6, 1. pom. 

Proč vzalo Sl. B. na.š tělo na se V. 1, 1., proč vdb~ se vtělilo fll.18, 6. 7. 
Nemělo-li tělo naše býti spaseno, nebylo hy se l B. \'tělilo V. 14, 1. n. 
- Gnost. popírali těla z mrtvých v stání I . 22, 1., dJ V n.l nl nutně zn
hyn aniž mt'lže se spásy přiúčastniti 6, 1. 2. ll. 29, 3., co se dle nich 
tnne s duší od těla. odloučenoll? V. 31, 1. - My vstnnem a sice v tom 

těle, v kte~m Kr. vstal 7, 1. ; j en těl ří i lze., že vstane, poněva•lž 
mrtclné j st, a nikoli o duši aneb tln hu 7, 1. n. V. tanouc tělo touž míti 

bude podstatu s'·ou, ale bť'ze c tičfl 12 a. Kdo je mohl z ničeho stvořiti, 
múie j tún ! nb porušiteln~ti l!'!bu.viti 3, 2. ; uev tnnc li, tctly ne
vykoupil nás Kr.lmi svou 21 2. Schopno jsouc porušení a smrti, schopno 
j est i neporušitelnosti a živ. 12, 1.; ml'tie-Ji býti léčeno, proč by n.-..moblo 
bj-ti oživeno a státi se nesmrtelným 1 12, 6. sc!Jopno-li života cloč •"•l•o, 
proč by nernohlo z mrtvých vstáti? a, 2. 3. jak dokazuje npoštol těla 

z mrtvých vsrt.áni ta, 3 . n., nepohrdá podstatou tě mluvě o vysvlečení 
1 

starého ~lověks 12, 4., kterak praví, fe n bucl tělo vládnouti k rál. R. / 
9, 1. n. 14, 4. - Těl živ no ·souc ~lem a. krvi P. n m(tie zal1ynouti 
IV. 18, ó. V. 2, 2. n., vládnouti bud král. B., avšak ani tnk vlállnonti, 
jako rn.:Híj' samo ovlAd.Ano bude Duchem B. v sobě 9, 4:. 

Tělo Páně, viz yn Boi.i a Eucharistie. 
Thalt's, kdo byl n. 14, 2. pozn., jeho učení t. 
Tbamatinýma ližůatom& dvoj í unrod přooobr.:tZcn rv. 2ú, 2. 
Theléma Barbéli6Ul L 29, 1. 2. 
Tbelése Plolemeovců I. 12~ 1., BarbéJiótfi 29, 2. 
Tbelt>tos, aión VnJent,, }llod lovělm. a írk\'e, hot ofie J. 1, 2. ll. 14, 8. 
Theodot.lón, kdo byl III. 21, 1. 1,mn., n<'Iui.vě přclo~ř.il Is. 7, 14. t. 
Titiw, viz T 'tnn. 
Trnj!!n ll 22, 5. po:!n. 
Trojid celou, Otce, yna i Ducha sv. přijala. Rahaba ve tl-ech vyzvědačích 

l\ . 20, 12. pozn., celá ved člověka k spa • 20, 6., lá. se rozumí jmenl'lll 
Krist. Dl. 18, B. 

Trvani naš dově-čné n jd z přirozeno ti naší, ule z veliko ti Krista Slova 
v. 2, s. 

Třldclt.ka jn dl 1\farko,·cd no.zna • crm v ,,ismO I. 18, 4. }lOzn., ncdo bř 30 
niónrt počítáno II. 12., u vyzu Čl\je 80. r. Páně, němžto byl pokřtt1n 
22, 1. 

Tv6fo B. uzří v nebi tvář naše Y. 7, 2. 
Tvorstvo k j •dnomu B. tvar i uknzuje ll 9, 1. lY. 6, 6. pozn., nč mnoho· 

násobné a rozličné, přť!c j st v sonlatlu 25, 2., od jednoho n téhol t vurcc 
1>0 hází 26, 1. n. Všemu tvorstvu život utl ·hJje SJ. dle viilc Otcovy 
V. 18, 1. n. Doba tvorstva. kterak d n jeden 28, 2. pozn. Jiné jest pod
staty ne! tvflrce li. S, 8. IV. 38, L a jiným ,·ýr t.em j jmenovati náJe!I 
III. 8, 3.1 vydává sv'dcctví, le Hr. B. j t a. čJov. IV. , 7. ~locí a. m n
dro U U. O e i SJova povstalo 1. n bylo vyplozeno z nevědom. n pokle n 
ani! zpltsobeno otl auděUi V. 18, 1. n., n n( tfnem Plérómy IL t:!, 1. 2., 
nnil dle obrazu aiónt\ 7, 1. n., charooth aneb and lli v Plér. 7 , 4. n. 

" ree světa j din$• D.; v tom pod.atnf vcške o licl tv<> s {rkvi ~:~onhlnsí ll. 9. i 
sllm z cltc pojR.l vzor světa MC"b nf'ní vzorrtm těm koneC' 16, l . Toho 

' '"'"'· .,M. 34. 

' 
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akrze tvorstvo jeho ~~vovalo SJ. IV. 6, 6. pozn., týž jest i Otec Krist(!m, 
a o.pošt. hlásaný, od něJ1~ pocházt>ji d.k. i proroci III. 6, 1. n. 15, 3. 
24" 1. n. IV. 1, 1. n. ó 1. o. 86, 6. n. V. 15, 1. n. - Vym)'131eti n:u\ 
něho něco vyššího, svrchovaná bczboinosť lil 19, 9. a říci, že j t vý
ploll m poklesku, roultáni !-.. Tvůr a B La Židftv o•l B. svr~l,ovn.ného 
déli1i Gn t., což e vyvr:J.Cí 6, 1. n. IV. 1, 1. n. 27, 3. u. - Oll koho 
vyploz. lllo Ve.lent. ID. 12, 12. IV. 'v. 8., ktlo lU Barb ' li6t6 I. 29, 4. ; 
sv•tatvůrcc videli proroci a nikoli rchov. to 11 1\farkov ů 19, 2. 

Typy, nejhlavnějši tn)Y zákona Mojí. n srovnávají se s v:)·m~rsly Va.lrnt. 
n 24, s. u. 

ěentd Pán trhajíce klasy v clen sobotní n M• ·m proti zák. IV. 8, 3., Sl•íci 
Kr. 110pné pominul označujel trpělivosf B. s osl!a loatí lidskou 22, 1.; kuo 
učen. dncbovným? ten sondí všecky, pohany, Zicly, Markov ·c, Valentince, 
Ebiónity, li ·hé proroky, rozkolníky n. kdo vCtbťc nůmo církev ~c nachází 
33, 1. nn. 

11mlr~íet jak vykupodni od některých .Mn.rkovcův 1 21, 5. 
Úmluv čtv ro učirůl B. s )Okol. Ji.Jským za. Adama, ... o mn, Mojž. a. Kr. 

lU. ll, 8., oll«ůí po le(lní byla J\llmhámcm l)ř ůpollolměna IV. 2!>, 1. a 
rozuměti se má i v ani ~tarýnů a nov., které vynáší dob1·)• ltospoUíu· z 
skladu vého 8, I . Hlavnější přikáz. obojí úmluvy jsou tatl.il, ač mají 
i svá zvláštní 12, 2. n.; neliší se tak od s l.J , žeby jí h sbo<.la uednJn se 
doUčiti m 12, ll. n.; zdánlivá neshotla zavdala kn.clřum piičinu, ~tauoviti 
dvojí božstvo t. Co praví pr ti B. p6vodci stM"é úmlu y, plnti i proti Kr. 
lV. 28, 3., týž B. jest ~tdvollce olw;ůi 2, 1. u. 12, 1. n. 41, '· V. 21, 3. a. 
týž Kr. Jež., '1. B., které mluvi1o s AbraL. a Mojž. IV. 9, l. · mluvo 
star. nenčinil B. marně 82, 2., lidé se jí naučili sloužiti Bohn k sv~mu 

prospěchu t. prn.vedliví za staré íunl. méně byli dokonalí ll, 8., jii t.eu
krlLte rozsévali praotci a proroci učení o Kr. 26, 3. - Hojnější svol>o•ln 
a milost za nové úml. skrze Kr. zv tov&li llroroci 91 2. n., oběti !!taro
zákonní byly nf-znakem nové (tml. 17, 1. n. Tou nebyJo. obnova chrámu 
po ~etí Babyt 84, 4., počíná Kristem, na n "wí se stará. no.plniln t.1 a 
Kr. ji bmle naplňovati , církvi až do skonání t.. Přikiz. ncvo1nictvi Kr. 
novou úml. zntšil 16, 5.1 ta vyniká natl ostatní 111. ll, 8., hojn ~ší v ní 
se •lává milost IV. 9, 1. 11, 3. vobocln. nové Ílfnl. dáua ťm, ku ž novým 
zpt\sobem skr~c Ducha sv. v • . uvěřili m 12, 4'Y věťi milo e však i ětší 

vymáhá dokonn.los€ IV. 28, 2. - Nová úml. i s novou spojeno. ob~tí 17, 6. 
- Viz Přikázaní a Zákon. 

Usyn~ni komu se dostává. IV. 1, 1., ovocem jest viAlcní se lovn. B. m. 19, 1. 

Útfk Plině do Egypta liL 21, 3.. 
trp ai P ně jak př dkem o;.-.m~~eno IV. 25, 2., jak j proroci l,řcdpovM·li,, 

tak 'Ldálo nr. 2, 3 ., i někte . j b okolu sti před OV llěli IV. 88, u. n. 
85, 8., které jellině na Kr. Jež. se uskut.et nily M, 8. Ovoc a účinky tolto 
utrp. U 20, 3. i pro zernřeť IV. 2~, 1. Utrpenfm svým zjevil Kr. i Otce, 
kter-ého j m urRzili, I b V. lf1, o. - Utrp. P. nikternk uP..ni mizna~ m 
toho, te gnost. Kr. přes Hor se r oze1•ial IV. 35, 3.; gnost. trp. znčo.lo 
t>rý od Loga ll. 17• 7. N ní dt\le nAznakcm utrl•· J>O h~lluího aióna, j nkot 
jím n byla. ani n moc t uy krv tťlkó I. 8, 3. TI. 20, 1. 3. 22, 5. 23, 1., 
ttni zríL<la. Jidá.š. 20, 2. - Aión ukll. ani n podlélui. 1~, 6. n tc•ly n.ni 
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ai6n So6a 17, ~. n. Bnd jest mu podrobena Plér. celá aneb prosti jsou 
utrp. · ónO\'é všickni 171 {), 

Valentin přišt>l za Jiy~nn rlo if{rna liL 4, 3., j ho učeni o Horo, o pfiTodu 
Duch &v., Krista, Jdiěe ďl\bla, Démiůrga I. ll. O B. tvňrci rouhavěji 
sm}· ' lel nad arlůóoa. Ul. 12, 12.. nť!zasluhuje víry ani n ani onen, po
nčvtult jsou mladší npoštolfi 12, ó. 

\ralentincl, 2 jakých jsou rodičn I. 31 1. n., matka j{)jich jest Achamothft. 
4-, ó. Lcto, kteráž 1•rý uadt!chla Ht!siotla a Pimlara ll 21, 2.~ vnnkové 
j.:on zbloudilého aiónn 18, 7. nellocbódř.ata ))ředčasnéllo porodu matky 
své 00, 4., jsou ženy 30, ó. - Učení j«'ji h pojimA v obě blutly kaciř{L 
všecl1 IV. ·v. 2., blmljejich povstal z neznalosti pismn a řal1ln B. III. 12, 12., 
mravy jE'jich p:rnšpatné I. 6, 3. n., Mdnou neprn.vo ti prý se neposkYrni 
6, 2., s Kyniky tntli, že pokrmy a skutky jsou oboj tné ll 14, 5. Jtt.k 
ošem 1ě l1lndy s•lé rozšiřuji 14, 8. IU. 15, 2., pyšní jsou a n tlutí I. 8, 1., 
ebe na.zý,·ajíce dokonal)'lni, katolíky pak nevMomci a _.ht • evnýrni 6, 4 . ; 

kntolíkfun 1•rý se tlé.,•A milost toliko v nži ání a odejme se jim, sami pttk 
t•rý ji mají v držení a n VYJUtdnou z ní t.1 pročťi jim k spas ní llobrých 
skntkn ncní potřcbí 6, 2. 1•ozn. 6, 4. pozn. TI. 29, 1. Tnjemst i Jejích json 
I'i·išť.má I. Úv. 2. 4, 8. a nemají prý se projeviti 1, 3. 8, 1 • 

.. ni vé v~ali od JlOhMtl lL 14. a ponžjJi k němu slov JlÍ&mn J. ~~ 4., 
po ?.l,r, obn tčch, kteřl z Homéra kentóny skládnji t. (~mu učil dle nich 
Kr. uióny IV. 6, 4. Tv Ir<' v·Pch věcí jak byl vyplo1:en? · v. 3. že z hmoty 
jiY. přítomn všecko u -:·oil, tu '".tali z An xagorn., idnpcd(lk1a a Platóna 
ll 14, 4., obrazy bytostí ''Yšších z Démokrita a Platóna 14, 3., u"M~uí 
vše1to nn. msla O<l Pythagorovců 14, 6. Kdo učení jPjicll na j cvo vync 1, 
již tfm j vyvrátil 1. 81, 3. Nemohli J•ravtln lépe znáti, n ili mudrci JlO· 

lumšti ll 14, 7., nauka j jich marná a kiivá t., a dfwody z čísel, syllab 
a písmen 2nté nič~mné a nesmyilnó 24, 1. n. Ktlo porazil ValenL, }JOrazil 

Ono.l všecky 31, 1. Typy Moj2iá. nednjj se Sl'OYtlati s jťjich výmysly 
24, 3. n., ty dobře vyvrátiti 1ze z e ang. Jan., ktťréi připouštějí I. 9, t. n. 
lll. 1~ 7. Některé zvláštní jojkb v ty l ll, 5. O Bythu 9C neshodují t., 
Aristotclické mali ·herué obízky nvedli v učení viry ll 14, 6., bludy jt>jid1 
co do B. je<linébo IV. 83, 3., co do J. Kr. jctUného t., Bohu se rouhajíce 
p:ro.ví, i v 11~j v ř( II. 28, 4. n., tajemství B. v.konmaJí a. mc JE'mn n~ 
}}OD hAvajice, bídně zahynou , Boha těle ného a sloiit ~ho zavluli'ji t. 
13. 4. n. Dytba svého omezuji a J•rázduotu mu při pi "\tj( t., pocity Ji•l. ké 
na B. })řenášejl 13, 1. n. ~. 4. n. 'vr hovaný jťji h Ot n m.'!>l uikollo, 
.k~'lll by pravtln llll\sa.l bez pomšellí lY. ar;, 1. Jak rouhnjí s B. tvňrci a 
P .• TťliDSl i Dn .hu SV. liL 11, 1. Jl. lG, 1. n. IV. . v. a. Již polÍt. }lřed
vidu.li svúd ty t.; o U. nesnC' itclněji mýšl li než Markióuité JIL 12, 12.; 
nehodnO tťi o Slovu ll. IL 13, S. 18, 4. n. On do Kr. slovy se B katol. 
sbodnjíce, jinak smýšlej{ Dl lG, 1. IV. 83, 8., Jciíěe wili od Kr., Kriste. 
otl 1.a .., pasit 1c od SL, a Sl. od Jednorounce Úv. s. 

J roubl\i( se Kristovu naroz. z Mnri P. I. 7, 2., dle ni h Sl. ne
s lo e t8ll'm 9, 2. 8. Kristu, Spas. našmnu, z vid{ n~cv Pl\n l, 8. Bez· 
dli odnil uci, le Syn B. j n zdáolh·ě vtělil V. l , 2. Kr, pr)' hlá.qaJ Ote 
ni Jl ud uczru\mHao lY. 6, 1. jich učeni o J. Kr. zft\jmě s pf'íčí vfm 
apošt. Ul. 16, 1. n. Jflk · ili a knut ili pfsml\. J. 1, 8. S, 6, H, 1. n. 
11. 20, 1. n., svl.dějic slabé u vil-e J. 8, 6. Podvrhli zvanó ,.evang. 

M• 
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praTdy" liL ll, 9., porušili eTang. Luk. 14, 8. n., Janou hojně utivali 
11, 7. Aby spaseni byli, třelm netoliko lé evaug. přijati a uěeiÚ a po ·t. 
se přidr~oti, nýbrž i pť)kú.nf či.niti 14, 4. 

O člov. učí, že není z této země utvořen, nýbrž z jakési hmoty plynné, 
což se \ryvraci uzdravením sl pce od naroz. V. 15, 4. Žehy sami byli du
chovní, Dém. pak <lu.ševu)•, pHčí se rozumu lL 19, 8., 80, 1. n., proti nim 
je \'Íra apošt. IV. • "· Proroci nebyli, jak oni uči, od rozličných <luchťi 
nmlchnuti 35, 1. n. pírl\iíce, žehy proroci a Kr. od téhož Ot byli po· 
sláni, ná~tt·oji json dá.bl V. 26, 2., sám Homér je odsoudí r . 88, 8. -
Před Ireneem nedobře proti nbn bojmráno úv. 2. 

V .Unf\ L 4, 1. JIO~n., z nich hmota 4. 5. 
\ rMomosti D. ni neujde lL !6, 8. Které vědění pravé Dod. lV. Ač někteří 

v círk\i vMomostnů nad jiné vynik~~ předce v jedné a tétéž víře s ne
učenými setrvávaji L 10, 2. Co podloiil D. vědomosti naši lL 27, 1. 
Vědom. li~& obmez.ena jest 25, 2. 28, 1. n., a nemá zkoumati hlubo
kosti n. 28, 8. ; lépe nic nevěděti, neih .. pro vědění \'}'Padnouti z víry a 
lásky 26, 1. Které vědění kárá Pavel t. Vědění Gnost. zpupné a marné 
t~, 14, L n. - Vn Gnó a Po~náJú. 

V~jeěku u BV. Luk. 3, 17. l')'kládllli v'a.lent. o Křili ěili Horo I. a, á. 
Věk všeliký Pánem byl pOS\rěcen ll. 22, 4., paterý je t věk člověka. t. a 24, 4., 

mužský pomná 30. r. 22, 6. - Bylo Pl\nu asi 150 let, ktlyž zač.al učiti 
22, 5. - O dlouhém věku prvních lidí V. ó, 1. po~n. 

Větici, pokolení Abrs.há.movo IV. o, 4., nazývají se bohové, kterak? lil. 6, 1 n., 
nazváni křesťany 12, 14. 

Viktor papež, zlomek listu lteneova k Vikt. Dod. II., str. XV. Spor o slaveni 
pasclty str. xn. n. 

Vinice, podob. o in. vina.řt'lm pronajaté IV. 36, 1. n., o dělnících v rozlič
ných dobách na vin. vyslan· ch 36, 7. 

Vira, i v ni D. zachoval ělovlku svobodné rozl10dnutí IV. 87, 6., víra v ne
obiťzce praot.crtm vjevena, později utajen& 25, 2., oznakem jejím byl Zara 
t., i pi·ed obřízkou měli víru Abrah. n jiní spravedliv( 25, 1., kterak se 
nazývá vira Abmh. v neobřízce první a poslední t. Praotec a prorok viry 
naší Abrah. 21, 1., t.atáž jest vin. jeho i naše t. Viru, spravedlno t a llO
slušnosť i.ádal ll. ke spt\se Israelitfiv a nikoliv pouhých obětí 17, 8. n. 
Proroci 11lásali vin1 v Kr. a svobodu N. Z. Ba, 14., i bylo Židflm snadněji 
UYěiiti 28, 1. Vím a povclá.uí oh:tnú předobrazeny Isákťm a porodem 
R e inS·m 21, 2. 0•1 a pošt~ n. ' i h u w níkli přijala vfru církev 1 10, 1., 
111. ·v., jnk se poznává, !c tatáž vírn. až na nás byla podána 8, L n., tn 
zachovávají pastýřoYé, mJjicí 1•oslou1most od allOŠtolů 26, 5. Kdo ji:l 
proroky byl})oučen, toho apošt. sundni'ji ke Kr. obrátili 28, 2. Na. zkoušku 
\"Ír:f dána nám svoboda e'augelin 16, 5. Víra v Otc a yna svědectví má 
od přátclilv i nrt•h\tel v 6, 7. Viru vou jedině pravou a nesmyšlenou 
odkull vážím m. 21, a Duch v. ji vrzuj 24, l . Vira dar B. církvi 
věřený k obtivení človilka. t., kdo Yěrou frkve pohrdeJ~ pijí z kalu vodu 

smrdutou t., jí se dt\je obrod IV. 83, 4. MsJíc počátek od prorokitv n 
Apoětolil všudy & yždy tatAJ. trvá. In. 24, 1. V. 20 U" n C ji ncpíim 10i.í, 
neučenotd nenmalí 1. 101 2. u., j dna, aě v posteclL ro~lUI. Dod. ll. V ta
jemstvích víry stlúlivě ei l'očinati nálelJ V. 2 , 2. Pravda \iry kat. tún (ce 
er j evf, čím vět!í rozpor mezi kacfři I. 9, 6. V&ou a Duchem sv. sláv' 
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ae člověk z olivy I>lané dobrou V. 10, 1.; kdoi věří v Otec a Syna n. 
v písmě sv. ro7Jímají, naznačují se ptdúvavd a dvoupaznehtníky 8, a. 
Víra Mariina oproti nevěře Evině ID. 22, 4. - Kdo věří, s B. se spojuje, 
kdo nevěti, od něho se odlučuje V. 27, 2., jaká věčnosf toho í onoho? 
28, 1. n. Vira dAv& člověku iivot jako duše tělu ID. 24, 1. Čistou obět 
čistou věrou ~dávati náleží IV. 18, 4. Víra a naděje kterak potrvlijí 
v !iTotě bud. IL ~~ 8. Víra a láska beze skntlffi stačí k spns. dle Karpo
kratiAnfl J. 25, 6. - Víra kterak rozšiř na již za -. ll a pošt~ IV. SO, 1. 
po~n.- Viz Abrahům. 

Vlhká podstata povt1tala ze slzí Achamothy dle Valent. I. 4, 1. 
Voda, prapdvod všech věcí dle ThnJcta II. 14, 2. - Přidávána byla k vínu 

při oběti nejsv. IV. 33, 2., V. 2, 8. pozn. - Vodou křtili Ma.rkovci ně
kteří přirozenou, jiní s olejem smíš nou L 21, 4. 

Vrebnosti od jediného B. ustanoveny a proč? V. 24, 2. n. člov. pro hfích 
vrchnostem lidskj·m byl podro n t. B. dává lidem takové, jaké zaslulmjf 
24, 8. Kr. příkladem svým učil dan jim platiti 24, l. 

Vše, přijmi Ježíše Valentínct'l, viz Ježíš. 
Všemohoucnost B. nemtlle bS'ti nikoho tajná ll. 6., jeví se i vyk upením 

člověka m. 20, 2. 
Vtěleni se Syna B., Abrah. o něm zvěděl skrze Slovo IV. 7, 1., čas jeho 

Mojžii předkem o.značil 10, 1., hůl Mojžiš. je označovala Ill. 21, 8., B. 
Otec všeeb je zptisobil a nově ukázal .?.ploz ní Y. 1, 8. Bylo potř bné 
a velevhodné lll 18, 7. 19, 1. n. 21, 9. o. V. 1, 1. n., j ho účinky m. 
16, 6. 19, 1. 20, 2. 22, 1. IV. 20, 4. n. V. 16, 2., jim téhož B., aL jiným 
zpOsob m ctíti se učíme Ul. 10, 2. Věrou v wto tajemství hyne všeliké 
nčenf kaclhké V. 1, 1. - Ebiónité ))Opírf\ií vtěl ni se Syna B. v Marii 
P. pl\sobenim Ducha sv. 1, S. P p ci toho taj. trvají posud pod starou 
kletbou IU. 1 , 7.; porážejí se V. 19, n. 

V6le &!i podstata rieeh věci II. 00, 9., všemu vládne 34., 2. n. - Vflle 
lidská svob. IV. '!rl. s pozn., j{ se stávl\)í lid~ bud dobří an b 2lí, jinak 
by nezasluhovali ani chvály, ani hany t. Bez ni neni viry 87, 5., ani 
ctnosti 87, 6., ani pravé blaženosti 87, 7. Měla cvičena b)'ii k dokonalosti 
SB, l. n., voliti d bré a pros)lÍ\'8ti k dokonalosti 39, 1. n. 

\yji ti z Egypta, viz Egypt. 
Výklad zjeveni B. tam hledati nAle!i, kde posloupnost od apoštolA IV. 26, 

5. pozn. 
Vykoupení naše Jonášem nazna.ě. lil. 20, l, Sl. vtě1ené krvi svou nás 

koupilo V. 1, 1. 14, 8. pozn., n měJ·Ii Kr. tělo lidsk~, borti s taJemství 
vykoutl· naiebo 14, 1. - Vykottp. gno t. I. 9, 6. p .?.Il., nevidit lnó a nr· 
pochopitelné L 21, 1., na vyvrácení víry a "'tu od Satana vnuknu~ t. 
pozu., tolikcro jest, kolik učitelti toho vykoup. t., proč a komu ho tfeba 
21, 2., vykouperúm gno t.. nabývá prý člov. dokonal ~;, kit m líri$t. toliko 
odpušt. hHchll t., jakými obf.'ady se děje 21, 3. pozn., za lAdA se na JlO• 

znáni vědeckém 21, 4., udčlovó.no n mocným, proč n. j ? 21, b. obřady 
jeho 21, 8. n. 

\ 1yknpitel, bylo tř ba, aby byl B. 8 sp lu člov. m. 18, 7. - PHjmf Hora 
I. 21 4. 3, 1. 

\
1jplod, vým U. lB, 6.1 výplody ai6nil, j · to n myal 13., n mf\ji pro 

počet svl\) žAdn 'ho dtlvodu 15., nebe ei mysliti nijaký zp&ob vyploz. 17. 
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Vyznáuí viry L 9, -i. pom., odkml je vzaln. cit·k v 1. 10~ t. n. 
Vzdory Kainovy horši byly nacl bratrovra'l.clu Ill. 23, 4. 
Vzkři~ui, viz Tělo a Z mrtvých vst.áni. 
Vzory tvorstva. budoudbo pojal tvůrce sám o sobě a :ze sebe U. 7, 5. 161 1. n., 

aneb neni vzor• m a. pravzorlun konce t. ; že spadly · nebe, u 'U Dé
mokrit 14 a. 

Vz1vánim Boha byli Hdé spasení 11. %ljrch clucbft zbaveni před příchodem 

Kr. II. 6, 2. 
Xystus, biskup římsk)· 11. 2, 3. Dod. II. 
Zachariái oněmčl pro netlovčru svou HL 10, 2., jctluoho E. vyzt1ával, tlArce 

zákona i evang. 10, 2. n. 
ZaJeti ba.byJ., písmo sv. v něm bylo poruiieno III. 21, 2. 
Zákou st., t)'I•Y zákona :Mojž. nchoill se k v) il~'Sl6m Vu.lcnt. ll. Zl, 3. n. 

Př d r.ilk. stačilo k spas. dcsn. I 'Q přlkáz. IV. 15, 1. ; m • dobn střední 

25, 1. Týž jest D. v zák. a v evan ., stvoiitcl všech v~cí. Kristem hlá.
saný 2, 1. u. l2, 1. n. 41, 4. v. 21, a. PfiVOtlce zák. jen u pováiliYČ 
naz\'8ti se může slabým pro Israelity ncpot;lnšn( a zull)~ IV. 15, 2. 
Která jsou pHrozeni t•řiká:~:. zákona 13, 1., těmi byli lii\ · os:prnvedluěui 
i [lřed zák i za zák. t. Bez pHká~t:. zákonnicb ost>mvedluěu b 1 AlJrnb . 
i jiuý spra.vedliví 16~ 1. ; Jll'O • nebyl dán praot úm a ttraveclHv)·m 16, a., 
proé ))O dlouh ·rn tet•rv č.ase jej B. ustanovil skrze Moj~ t. Jín1 člov. 
obřemcněn, ale neosvobozeu18, 7.; zák. obje\·oval hřích, auii jej bla.zoval 
t. Oll'•tmi a obhldy .,...;.konními B. se ueu nůřuje, čím tetly? 17, 1. n. 
Předp· y za\komú •tly byly zrušeny? 16, 5, J•roč daí.uy litlu, ueudčlujicc 
ospravedlntmf? 16, 1. n. Proé v obojín1 zák. rozliě.ná. «liÍ.ll.a lid m I•i·ikáz. 
9, 3., sluzt~bnost vboduč ulož Ull. mh"'du hcbr. 15, 1. u., obojí zák. tll• 
ror.ličnó doby své otl téhož ll. k pro~pě - hn pokolení lillsk. U' tauovcn 
IU. 1~, U., pi:ik"-z. zákonní byla j en místiu('m a proto 1\.ri~tem zru · cua 
IV. 16, 5., zevnější umývá.ní u tanovcna. na l'i"ellpoclobn · ni vt! í butlouc. ll, 4., 
aoboty co znamenal 16, ·1., zák. dím jsa slnhám, zevnitřuostmi cvičil 
lB, 2. - ZAk. Mojž. llyl po zajeti Esdrášem obnoven liL 21~ 2., ~ól!.. 

aobotní co dovoloval, co ~a11ovídal lY. , 2. u. Co rotuměti 15J:lravcdln stí 
zákoua. 16, 1. • 

Počátek a konec zákona Kr. 1V.12, 4., zák. uapon1ínal věHU Ktistu 2, 7.1 

Kr. zák. nezavrhl uJc ztlokon lil 12, 1. u., jak? 13, 1. n., i tim, ite uztlra
"'oval v sobotu 8, 2. Co zákonem za}Jověllíno, lú·. uepiika.zoval 13, 1. 
PříkAz. ~ákona b •la stupoi k nús)etlování Kr. 12, ó., Kr. ;.-;tlokonahý zák. 
roJ:hojnil bAzeu 16, 6., v ~m zák. nov •, dokonuJt\)iií 9, 2. Jlozn. 11, 3., 
starý zá.k. dán nevoluík6m nevycvičeným, nový svobotlnfk(Uu o prave•ll
h -ným 9, 1. Kdy l)O • 1 11 vý 34, 1.: co přinesl nového t., blavn.:'· .. i IJři

kktt.rlí obojlho zák. tatáž 12, j . n. Zachovivati t•řflclJlisy r.ákoami dovo
lovali apošt. žitlokřt.>sfu.n6rn 111. 12, 15. - Zák. Žitlflm až po dnes ]Hí

dankou lV. 26, 1. - Zák. plniti n ui toliko mluviti, n)·l)l'ž i ':iuiti lB, 1. -
])le B8.6ilida J>ochází ~- st. otl ku.íiťte BJul>l\\ světostrfijcll I. 24, 5. 
Zák. a prot ky zavrho l Markión 27, 2., Kr. je ua1•lnil IV. M, 1. n., 

t t ho jd pt·oti l:arkiónc6m t. l%ióuiU~ pred}li.Sy zákon11f vóm • za
cho Avali l. ~. a - viz Pismi 8V. a Přikázaní. 

Zakonid a flllis. nepřijali Krista, SL B., protože pohrdati Dohem a jeho .dk. 
IV. g, 6. 
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Zápalů ncžidal B. na. Židech bez spravedlnosti, viry a posluinosti IV. 17, 1. n. 
Zápa11y pohanské I. 6, 3. pozn. 
Zapomětlivost, pů,•od její dle Ofitů I. 80, 5. 9. 
Zara, označný výklad jeho naroz ui IV. 25, 2. 
Zaiikáni, viz J{ouzla. · 
Za."l peni, kterak "a lep-qje B. IV. 29. 
Zatvrzeni Faraon vo IV. 29. 
Závist, pt'lvod · ejí dle Bat·béliótů I. 29, 4., tll Ofitií 80: 5. 

Zázraky Páně, učeníJď1 jeho a v círk,•i kat. vitl>e d "i c morí B., jsou 
J ravé a dobročinné lL 31, 2. n. 32, 1. n., za. doby Ir. obyčejn · t., nt'.
mohou nikterak ďábelskému působ. a umění se piičít.ati t. - Zázraky 
kacíht fal šnó a klnm dábl'lský 31, 3. 

Ztlrielivci, viz &kratité. 
Země pod11oží B. IV. 3., clělí na 12 pásem L 17, 1. Vlastně zemi zlořečil ...; 

B. a u Adamovi III. 23, 3. Kr. P., '), vtčl né obdri lo vládu n&d vším 
nad zemí i pOll zenú IV. 20, 2. Nepomine z ela IV. 3. pozn., a.ž obnoveua. 
budr země, nelJ a člov., d06tane s spra.vet.llh·ým rozličných příbytků dlr 
důstojnosti V. 36. pozn. - Země, přijmi Achamotl1y I. ó, 3., můti Goost~ 
I\. 1, 1. 

Zcmsk~., viz Po~mské. 
1..jeveni, knihu ZjeY. s psal sv. Jan apošt~ IV. 20, ll. pozn., kdy? V. 30. 3. 

uékteii ji piipiSO\"'.li KérlnthoYi L 26, 1. pozn., jak se tam vysvetlujr 
Daniel. proro tví o skonaíuí světa. 25, U. pozn. 

Zkoumáni B. Otc ncmohlo ai6nu způsobiti ucvčtlom. a. utrp. n. 1 6. 

Zlé i dobré zůstaveno svob. víili lidské IV. 39 1., lidé nPjsou 1lobH aneb zli 
dle pHrozenosti, nýbrž dle viUe, jinak nelze j chváliti ani haněti tn, 1. n. 
B. nečiní zlé, pravedlivťho pon chá.v8j moci bezbo~uikft 18, a -Původ 
zltího clle Valent.. lL 16, 10., dlP Ofitů a Scthian(\ I. 801 3. n., dle Bar· 
b 'liótn 29, 4. 

Zlodut"laov · přísedící a sny sesýlajícl I. 13, 3. pozn. 23, 4. 25, S., omámili 
my GnosL I. 16, a., vzýváním jmClla. B. s vymítají ll. 6, 2. pozn., klamně 
od kaca'ř6 81, 2., kutečn~ v církvi 32, 4., vydávají Kl'istu svěilectvi 

IV. 6, 7. po.zn.- Ji .b pfwotl cHe Gi:.ost I. 5, 4.., sedmero jich dle Ofitt'l30, 8. 
Zmlj lernejská I. 80, US. pozn. 

Z mrtvých vstáni. Vím. učí tNa S'! mrtvých ~ tání I. 22, 1. ll. 29, 2., vý- ""/. 
slovně apošt.. Pavel V. 13, 3. n., 'losvědčtů příklady Jonáš a 8 mla- ' 
c.leu 6 5, 2., a lidí Kristem vzkříštsný('h 13, 1., dále i tín1, že l{r. nemooná 
těla uzdra oval 12, 6. J t itč.inck těla a krve Plině IV. 18, 5. V. 2, 3., 
juk b ho tělo nemělo býti schopno? S, 8. Jak se stane n. 28. !>., jinak 
vatanou sprav lllí,•í, jinak nf':Sprav. t ., Vlitanou mrtví ve svém těle, jakoi 
i \ 'Sbtli Kristem vzkřrení V. 18t 1., a Kr. P. sám 7, 1. Ncjdiivc vsta.J Kr., 
OFIUtbÚ \'IIUlDOll poztltiji ffi. 9, 3., již prOrO ' Kri t. , Z mrtvých V tání 
přctlllovídali IV. Ba 18. I{ clo bmlou clle Jr. duše oč kllvati dobu vz.kříš. 
V. 81, 2. ,,·t tehdy ne.Y.aniknc natlrosto 85, 2. Abra.h. 1 poŮ>mstvem 

s\'ým ujm pa.k t16tlictvf zde na z mi mu l&slíb oé 32, 9. a sprav dlivi, 
dřive n žli poj a. · uaou Jo ncb , kral. bml u zd na zemi 85l, .n. Jak 
btUle t enkráte země í1rodná 88, 3. - Co držeti jest o dvojím z mrtvýeh 
vstánf M, 2. pozn. - Gnoet. popfrali těla z mr~h vsůní L 22, 1., ze· 
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jmcna Ba.silid s 24, 5.l Markión 27, 3. J ké připouštěl Menander pOso
bením JWého křtu 28, 5., jaké Gnost. jiní II. 31, 2. - Viz Tělo. 

Zóe, aióu, Jllod t\sa 'a Alétb je, chot Loga, s nímžto zplodila. mimo ·lovili 
a Círk v 10 aiónftv L 1, 1. o., světlo ůlověka a Církve 8, 5., nelze ji ocl
loučiti otl Loga n. 12, 2. 4. 

Zploz ni lova B. nevypravit.elno, je<linému B. známo ll. 2 , 6., dvojí zploz. 
Kristovo ni. 19, 1. o. Kolik roMt počítal uk. od Adama až po Kr. 
dle Ir. 22, 8. pozn. 

ZpověcJ, stopy zpov. svá.t.Qstné n sv. Ir. L 6, 3. ta, 5. pozn., odčinuje 
hli hy t. 

Zpytov ti co lze II. 27, 1., jak tajemství B. 2-8, 1. 
Zvidavosf pHiišn4 j st marná. a nebezpečná ll 26, 1. 
Zviřata němá cl1\'~Í se před B. U. 6, 2. pom., co se označuje zvířaty "ístJ'Illi 

a nečist. Y. 8, a. 
Zvonky ua oLrub řízy !i<lovsk~ho kněze I. 18, 4. pozn. 
Žádosti zlých jak zn uží'V&.Ii kadři I. 13, 3. pozn., nn.pravt1jf s ul mužnou 

IV. 12, 5., jich se zdržovati jest naplnění zllkona 13, 1., tělo z mrt\'ých 
vstalé odloží žádosti zlé, zacho,•4 riak podstatu svou V. 12, 8. 

Žádosti o f, pCívotl její tll BarhéliótG L 29, 4. - Viz Enth mésc. 
Žárllvo ť, lltlVo(\ j ji dle Barbéliótlt L 29 4., dle Ofiti\ ao, 6. 
Zeua, jakým byla strastem pro hiich podrobena IJJ. 23, 8. - Žena Lotova 

viv. lJot. - ženy nábožné v prflVodu sv. apošt. a n stoudné v průvodu 
kacířttv I. 25, 6. pozu. - Ženu. ztrativší p niz označovalo. ,ue Valent. 
aióua ofij J. 8, 4., podobně i ženu. krvotoká. 3, 3. polGn., co! se yY\Tací 
ll. 20, 1. 23, 1. n. - Jnk feuy kJo.ma.l o. sv děl Markión vi2 .Markión. 

Židé, B. Židt\v a B. národd týt j st IV. 21, 2. Když pohrdli Kristem a pro
roky, pohané ujali jich místo 86, 1. n., od nich měl býti Kr. usmroon, 
od pob ufl přijat 20, 12. Kri tem přilila no. jevo jich n v dom t 13, 4., 
chtějíce Otoo poznati bez Syna, i od B. odpad.li 7, 4. Snadn ·i bylo ' icb 
obrá.titi nťt pohany U, 1. I kdy! ř sťnny se stali. dovolovali jim apost. 
zachovávati předpisy zákonní III. 12, U). v zn. Pro ně p al Mat. 1, 1. 
Židé o tá lé jsou pokolení V. 8, S. v čem hbrrně zbloudili IV. 83, 1., 
hyJi by sn:al písma spálil~ kdyby byli 1,ředvídali, že my jich jednou bu
deme uživati lll. 21, 1. Kr., I.Ja · ú.k n až p due jest jim hMlankou IV. 
26, 1., jE>jicll zatileJ)enosf nAm outiJn k S})áse, jako jim zaslepeuost 
Egypfand 28, 3. P i·ikáz. pNrozcn4 spolcčnú. jsou Žitlt'im i ki-esfanflru, 
s jakým rozdílem? IV. ta, 4. n plinúS 'í obět ě~tou lS, 4. - Viz Isra.e
lité, Zákon, Pňkůzo.llÍ. 

Živlové tlvčta. 4 dl Markovcft 1. 17, 1. O pi\voou jich viz llmota, o skonání 
Oh ti, Zem . • 

Zivot, tl ch života liši se od Ducha D. oiivujicího V. 12, 2., n je t věěuý, 
on<'n odčrumý t., dech život~ nctčlc u)·, u nU'teln)· 7, 1. n. Tčlo sdtot'no 
iiv., p n • n<lž i opuo úmrt( 12, t. - Cl d pr ži • u smrt. lný a 
z mrtvých t u( j st (Uotthý včk JltaOtci\v a un šcni llcn ha i Elid.šc 
~, t. u. mnže·li život do· ny tělo oživiti, tim vfc.c zivot v~ ~ný a, a. -
Života bři h w ztracen ho člov. zuovu nabude 12, 1., i Allum T.Uova uaLyl 
JIL 23, 7. - Živ. človi\ka lás a B. IV. 16, 4., pathmí Boha 20, 6. n. 
Viz Tčlo, Duše, Duch, Z mrtvýc1, vstáDI. 

• 
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Hl. ll. Jediný Jednoro~ec mohl seznati Praot4)e. O nezfuené Jbce Sofie, 

pádu jejfm a plodu potvorném, jejž lloros napravil. Kdot ten lloros? 
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z jejích trasU tento l'idit luý v~ povstal • • • . . . . . • • • 12 
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.. 
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ocity mft.i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 142 
lil. XIX. Marné a neshodné učení bludařův o jt>jicb duchovo 'm srmeni; 
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j sou a v· ecko vědf . • . . • • • • • • . • • • • • • • • . • . 145 
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aióna • • • . • . • • . • • • • • • . • • . • • . . . . • • • Jófl 
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Ul. XX VI. Lidé sproltl a neu~enf1 upHron milt\)fce Boha, pfedkují těm, 
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jest položeno . • • . . • • • • • • . . • . • • • • • • • • • 169 

Hl. XXVm. Tajemfltvf Božf m~me tak zkoumati, abychom se nikdy neod
chtllll ani od pravidla pravdy ani od jistého poznAní Botíbo. Písmu 
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alenttncftm pak zvWt byl prone81, doklAdaje, že to i proti ka
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lil. XXXII. PonUt bludné jich učení, že by směli se vAelikýeb ob&vnoatf do
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roci byli prorokol'&li rcdičnými bohy n&dieni jaouc.e. • • • • • . 192 
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UL n. Kaciři se nedrii ani pfsem ani pod6ní . • . • • • . • . . • • • 197 
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Kor. 4, 4. . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . 2()8 
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mo.ie • • • • • • • • • • • • . • • • .. • • • • • • • • • • • 210 
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i nového zlkona. se hlúá jeden a tentýž Búh • • • • . • • • • • 249 

liJ. XVI. Dt\kaz ~ apo§tolských písem, .te jeden a tentýž jest Kristus ležíš, 
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Hl. XVII. Apoštolé učf, !e Duch sv. na Ježf!e se1ttoupil; sv. Ot(IC vy· 
klAdA, proč se te.k stalo • • • • • . . • . • . . • . • • . • • • 262 

Hl. xvm. Ze alov ev. Pavla a výrokt1 Páně dokazuje, že se neemi Kristus 
Jetiš od sebe děliti, a že Syn Boll skutečně se vtělil • • • • • • 2ú5 
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1 pratý Bt'ih jsa od Otce od věčnosti zplozen, i pravý človil..k jsa 
z Ma_rie v čase narozen . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 260 

In. XX. Které vlastnosti projevil Btlh, dopustě hfích a ustanově vykonpeni 
padlého člověka; jak máme vděčni býti za to, !e Syn Boží ae ~lil 262 

Hl. XXL Vysvětluje proroctvf Iaai ·e '1, 14. proti rozličným neprav)·m vý
kJadlun, drvélf překlad Sedmdesátcův a dokazuje panenaM Marie 265 

m. XXII. Že Kristus opravdové tělo z Marie na BC v.zal . . . • . • • • 271 
m. XXIIL Vyvracuje učeni Tatif.oovo, žeby Adam nebyl (1' asten spueoi; ne-

bot Kristus prát~ starého Adama vykoupil, j mu! ae Yiiclmi podobáme 274 
Hl. XXIV. Opakttje atrnčně, čímž posud kacíře porá!el; uěf, že pouze 
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Hl. XXV. ~~~ že Buh tímto av~m dle sv prozřetelnosti vlf.dne, dle 
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Kristus mluví, že ten j est samojediný Bůh, Stvořitel světa, k rého 
Pán hlAsal a tc m svým nazýval • • • • • • • • • • . . . • . 286 

lil. Ul. Odpovídá na zchytralý d• vod bludař , jakoby Billi tét pominouti 
musel, kdy! nebe i země. trt1n a podnoži jebo pomillou . • . • . 2tm 

HL IV. 2e zřicerúm města J erusaléma, "města velikého krft.le", sláva 
a moc Hospodinova žádně qjmy ne .. ·zaJa; ono se stalo dle moudrého 
řízetú &~ího . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 290 

Ill. V. Učf dale, jak svrchu v hl. 2. počal, ie zákon a proroci jednoho 
Boha hlásaji, jejž Kristus Otcem S'lo'ým vyznává, a který se týmž 
Slov~m svým zjevil lidem v .zákoně j swém i novém . • . . . . 292 

III. Vl. Vykládá slova Páně: " ikdo nezná Otce, leč yn", a dokazujt>, 
že yn od pradávna Otce a Otec Syna světu zvěstoval . • • • • . 294 

JIL Vll. Ze slov Páně dokazuje dlile, le netoliko Abrahám, ale i věickoi, 
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cil a účel . . . • . . . . . .' , . . . . . . . . . . . . . . . 8()2, 
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Božího i jeho utrpenf; pocházej{ tndf! z vnuknutí téboi Otce • • S05 

lll. XI. Dokazuje, že nctoliko Mojii!i a proroci, ale i jini SJli'&vedlivci 
Oucbem Botim osvfceni jsouce, při'tJ Kriata PAna předpovirlali; neboc 
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u pozd~šfch hustěji v_Jevl\ie . • • • • • • • . • • • . • . • • • 007 

Hl. XU. Že Kri$tua PAn nczmMl ~ákon tarý, nýbrž jrn odstranil lidská 
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brotivě a {\anno dávaje . . • • • . • • . . . • . . . . . • . . 314 
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Hl. XXT. Věrou pra.otcc AbrahAma předobrazovnla e víra oněe; a tak tkž 

byly i řeči i činy jiných lirBOtcCiv oltrn:zy věd budoucích . • • • . a4J 
HJ. XXII. Kristus Pán oepřišel pro lidi j dnoho věku, ale pro všedy, 

kteří spravedlivě a zbožně iijlc v něho uvěřili a uv ·I . . . • • MS 
Hl. XXIII. Praotco\'é a. proroci př tlpovidajíce Kristovo pHětí, vedli Jidi 

k tomu, aby v n~j VP.řill ; apoštolé po nich v tn prnci nastoopili • 344 
m. XXIV. Obrú.cení pobann bylo mnohem obUinčjší nežli Žid6 • . • • a-tG 
111. XXV. Starý i nový zilkon předobrazen byl v Abra.hl\movi a v narozeni 

se Fares a Zairy z Tha.mYy; aJc v ol.Jou zákonech jest jeden a 
ten týž Dfth . • .. • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • .. • • M7 

Ill. XXVI. Poklad skrytý v písmech jest Kristus; ale smysJ jich vyblrdávcj 
se v árkvi katolické u né.stupct\v apošú>lských; v nf s pravým 
učením i pravý rozum pfsem uloieo jest . . . . • • • . • • • • 349 

Ul. XXVII. I hříchy pn.otcův, které Důb trestal, mají nám býti na vý
strahu a osvědčiti nám svrchovanou spraved1no t Boží, an všecko a 
vždycky tresce, ba po zjeveni se milosti l{rlatovy Um více • . . . 352 

Hl. XYVIIL Poš tile <lOvěH, kde se domnívajf, !c milost Kristova otl tra-
nila spravedlnost Doží, kdeito u· enf Kristovo včtěí tlokonnlosti od 
nás ž!dá., a přťstupky pnti nf přísně tresce • • . • • . . • • • 3ó6 

lil. XXIX. PorA.ii námitku Marliiónitd, jakoby Bůh byl původcem zlého, 
zatvrdiv srdce Faraonovo . • . . • . . . . . • • • . • • • • . 358 

lil. XXX. Jinou nAmitku vyvra.cl, že byli totiž na přfk~ Doži Židé olou-
pili Egyptany • . . • • • • • • • • . • . . • . • . • • • • • 009 

m. XJLU Co písmo nekárá, nfBmíme kvapně starým ZR 'Vinu klásti; ný-
brž mfune v tom předobrBzení hledati; to doka~uje pokrc,·nfm smil· 
nmfm, které se Lotovi přihodilo • • • . • • • • • • • • • • . . 362 

Ul XXXII. Í..c jetlcn a týž DCth jest p vodcrm i stnróho i nov~ho zl\.kona, 
z učeni apoětoH\v dokazuje . • • • . • . • • • • • • • • • • • a64 

111. XXXIII. Jen kdo v jednoho Boha v~řť a cfrkve se drií, o vfcen býfá. 
Duchem sv. a doBáhá pra•fého poznání, dle něhož i proroctvfm roz-
uml a je n~l žitě vykládá • . • • • • . • • • . • . . . . . . • Bťm 

lll JLUIV. Že proroci byli od pravého .Boha poslt\n~ dokazt\ic se vypl
ntlním proroctví jejich v c.sobó Krista. Pána • • • • . . . • • • . 373 

m. XXXV. Porili to křivé domuěnf, jakoby proroci rozličnými duchy nad-
chnuti byli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 376 

HL XXXVI. Dokaz~e, te jeden a týž Ok>c poslal i I>roroky i Krista Ana am 
III. xxXVIL Dokazuj(', le lidé j~SOU svobodni a v U svou majJ, a žé tuňfž 

nenť pravda, jakoby někteff byli pHrozeně dobři, jin1 pak zlí . • • 38:'; 
III. XXXVIII. Ulcazl\,je, proč nellyl člověk od počátku stvořen dokonalým 889 
Hl. XXXIX. Svou vft1 mli človtik k tomu, aby svobodně a b ~ nuooof volil, 
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pfipravenýcb se uvarovnl • • • • • • • • • • • • • . . • • . • 391 

""' ID. XL. oktUuje, le jeden a tmtý.t D b tec zlé tresce a dobrým e 
OOm ~ň 1.\i e • • • • • • • . • • . • . . . • • . • . . . . • • • 003 
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bloYi nikoli dle přirozon(, ale nt\sl~dov{Uúm ; Jávěrek t to knihy • • ..,gr, 
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tělo na.Ae schopno učinil spa.senf, krvi svou nás ~koupiv a tělo své 
v pokrm nám zňstaviv . • . • . • • . • • • • • • • • • • • • 401 

Hl. III. V slabosti tčla lidského jevf se mocnost Boha na.~bo, an smrtelně 
nes:mrteln)~ učiní • • . • • • • • • • • . • • . . . . . • . . 40a 
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Oprava zna~nějšicb omylů tUlku: 

Stt-. XX. ř. 18. sh. "·ti ač. 
18. ř. 5. zll. (v Jlozn.) ěti: ;!;·:n.~~::zY;·J. 

" 71. ř. 2, zd. (v tc. tu) čti: tU mrtť'lní. 

" 92. ř. a. ztl. (v textu) čti: položmi. 
A ř. 1. zd. (v textll) vynech: která. 

,., lOl. ř. 1. zd. (v w.xtu) škrtni dvout~čku. 
" ťiO. ř. ll.1ib. (v textu) přetl otazníkem přidej: spouštějíce se toho, co 

ji té a bezJlOt:bybnó i pnwdivé jest. 
" 404. r. 18. sh. (v tt>xtn) 'ti: nijakého . 
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